
                               

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

NOTULEN 

Onderwerp: Vergadering Medezeggenschapsraad  

Datum: 02-11-20 

Aanvang: 19:00 u. 

Notulist:         Maaike Klop 

Voorzitter:     Osman Cifci 

Locatie: Microsoft Teams 

Aanwezig:  Gerdine van Wilgenburg (waarnemend directeur)  
Lenny van Gastel, Maaike Klop en Marlijn Kodde (vertegenwoordiger team)  
Osman Çifçi en Regien van Zijl-van Vugt (vertegenwoordiger ouders)  

Afwezig:  Sandra Damen  
Genodigden:  n.v.t. 

 

1. Opening en vaststelling 
Welkom door Osman. Gerdine geeft aan het punt van vervanging op de agenda te willen. 

 

2. Notulen vergadering 22-09-2021 
Notulen vorige keer: akkoord. 

 

3. Mededelingen/Actualiteiten 
- Brief politieke partij (Bossche Groenen): praten met bestuur voor nieuwe doelen wat betreft scholen. 

Osman trekt zich terug wat betreft het gesprek, omdat hij een andere partij vertegenwoordigd. In gesprek: 

vergroenen van het schoolplein. Osman zet de brief in Social Schools. Regien gaat in gesprek met de partij. 

Morgen aan Sandra vragen of ze wil (Regien neemt contact op met haar). Wij horen graag hoe het gesprek 

was. Ouders voor input vragen via Social Schools: poll. 

- Update groep 3: Meneer Bert is nog steeds ziek. Juf Kitty zal blijven vervangen. 

Vervanging is een issue op vele scholen binnen Signum. Zodra een leerkracht uitvalt is er geen invaller. Er is 

een stappenplan: 1) invaller, 2) iemand uit het team die meer wil werken, 3) andere mensen die je onder 

toezicht kunt inzetten, 4) klas (roulerend) verdelen over de andere klassen, 5) klas naar huis (eventueel met 

digitaal onderwijs). Mochten jullie of andere ouders een goed idee weten, dan horen we dit graag 

(gastlessen, ouder met lesbevoegdheid etc.). 

- Heb je een actiepunt op je naam staan en ben je niet bij de betreffende vergadering? Graag delen met 

iemand anders uit de commissie, zodat de actie wel uitgevoerd kan worden. 

- Osman heeft contact gezocht met Mike (leerkracht groep 6), voorzitter MR van basisschool Nour. Er is 

contact geweest, bij Nour liggen de prioriteiten momenteel elders. Liever later in het jaar contact. 

 

4. Begroting 
De begroting mag nog niet gedeeld worden, want het is nog niet definitief.  



Nieuwe wet: Stichting leergeld gaat niet meer betalen. Eenmalig in de begroting (door NPO-gelden) geld 

opgenomen voor schoolreisje/schoolfeest.  

Leerlingenaantal daalt, dus minder geld. Vaste mensen kunnen behouden worden volgend jaar, flexibele 

schil naar alle waarschijnlijkheid niet. 

 

5. Talentenbank 
Aan alle ouders is gevraagd of ze talenten willen inzetten op school. Een aantal is interessant om te 

gebruiken, soms ook gewoon 'hulpouder’ of zo op eerste oog niet bruikbaar.  

Hoe overzichtelijk in schema zetten? Idee: op sector, macrolink gebruiken. 

Bij volgende gesprekken: niet aan alle leerlingen vragen, want we hebben broertjes/zusjes (dus alleen de 

oudsten of bij instroom nieuwe kleuters). Elk jaar opnieuw bekijken of ouders dit willen. 

Rondleiding naar de nieuwe Turkse Moskee. Religie is lastig te bespreken, is een gevoelig onderwerp bij 

ouders. In de klas zijn dit mooie, waardevolle gesprekken. Idee: op het schoolplein met elkaar lekkers maken 

uit eigen cultuur en dan in gesprek gaan met elkaar, ook over religie. Idee: bezoek naar Europees Parlement 

in Brussel (met bus, rondleiding en bezoek). 

 

6. Cursus MR > dinsdag 23 nov 19:00 – 22:00u 
Aanstaande dinsdag 23 november is er een cursus MR, in Rosmalen bij Perron3. Inhoud: rollen, speelveld 

etc. Opgeven voor 10 november. Online zijn er meer gegadigden (Lenny). Osman en Regien willen gaan. 

 

7. Rondvraag 
Osman, ben je aangenomen in de gemeenteraad? Hij staat op nr. 7 door keuze man/vrouw afwisseling. 

 

Actiepuntenlijst:  
  
Wat?   Wie?   Voor wanneer?   
SOP richting einde volgend schooljaar op de agenda 
laten terugkomen (moet 1x per schooljaar up-to-date 
gehouden worden).  

Osman  Voor einde volgend 
schooljaar  

Goedgekeurde notulen op de website plaatsen Marlijn 14-12-2021 

Schoolvensters op de website plaatsen/ hoe gaan we dit 
doen? Uitzoeken hoe we dit op de website kunnen 
plaatsen.  

Marlijn (Gerdine) 14-12-2021  

Navragen bij het bestuur of de interne audit 
doorgaat. (inclusief onderwijs): het komt dit schooljaar 
ergens... 

Gerdine   voorjaar 2022 

Opzoeken bericht Facebook over veiligheid omtrent 
school.  

Sandra  14-12-2021  

Contact opnemen met Sandra ivm gesprek Bossche 
Groenen, datum voor gesprek plannen  

Regien Zsm 
 

Terugkoppeling naar de OR van het gesprek met Bossche 
Groenen 

Regien 14-12-2021 

Koffiedrinken met voorzitter OR Osman Voorjaar 2022 

Begroting Gerdine Jan 2022 (14-12?) 

Cursus MR: waardevol? Contact met Sandra over de 
inhoud 

Osman 10-11-2021 

Opgeven cursus MR Osman 10-11-2021 

 

 


