
Medezeggenschapsraad Educatief Centrum ‘t Sparrenbos 

  

  

Notulen: 28 april 2021  

Aanwezig: Yvonne, Thijs, Melinda, Milon, Pamela 

Afwezig: Sonja 

  

1. Opening 19.30 

2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken, GMR  

Delen van perikelen rondom verschillende groepen. 

 

3. Verslag vorige overleg   

Evaluatie ouder-kind-gesprekken: 
Onduidelijk welke afspraken er zijn gemaakt. 
Hans neemt contact op met Frank om af te stemmen wat er destijds afgesproken is over een 
tijdspad. 
Terugkoppelen naar MT 

Heeft MR instemmingsrecht of adviesrecht hierover? 

 

Klankbordgroep: 

Er is een bericht naar de ouders van de klankbordgroep over de rol van de klankbordgroep gegaan. 

Hier is geen reactie op gekomen. 

4. SOP (schoolondersteuningsplan) voor ouders en op wijkniveau  

Vanuit Signum is er een vast format gemaakt en scholen moeten volgens dit format het SOP maken. 

Dit format is korter dan het oude format en komt op de site zodat ouders inzage hebben. Dit wordt 

ook in de wijken (ondersteuningseenheden) gedeeld. ’t Sparrenbos deelt het SOP met de scholen 

binnen de wijk Rosmalen. 

Feedback hierop voor 1 juni geven, mag ook via de mail. MR moet goedkeuring geven op het SOP. 

Het uitgebreide zorgplan is voor intern gebruik. 

 

5. Formatieplannen, delen groepsverdeling 

Hans heeft de groepsverdeling naar iedereen gemaild. Deze wordt toegelicht. 



Er is gekozen voor 4 groepen 1/2 en een combinatiegroep 4/5. 

Dit omdat de groepen 1/2 in de loop van het schooljaar veel te groot worden en er pas in maart een 

vierde groep gestart kan worden. 

Ook voor nieuwe ouders is het fijn dat men weet dat de groepen 1/2 niet zo groot zijn. 

Omdat de huidige groepen 3 en 4 het minste aantal leerlingen hebben, is er gekozen om een 

combinatie 4/5 te maken. 

Er is elke ochtend ondersteuning voor de combinatiegroep 4/5.  

Om de samenwerking tussen de groepen 4, 4/5 en 5 goed te kunnen laten verlopen, verhuizen de 

groepen 5 naar de onderbouwlocatie. 

 

MR geeft akkoord op de groepsverdeling. 

 

6. Status anti-pestprotocol 

Leerteam gedrag is hiermee bezig. 

De anti-pest coördinatoren hebben een cursus gevolgd. 

Team heeft een enquête ingevuld rondom uitvoering van De Vreedzame school. 

Blijft De Vreedzame school of komt er een andere aanpak/methode om te zorgen voor een positief 

sociaal klimaat. 

Kanteel wordt hier bij betrokken. 

Het leerteam gedrag komt met een advies naar MT. 

Leerteam gedrag gaat n.a.v. alle bevindingen en huidige inzichten een anti-pestprotocol opstellen. 

Dit moet dit schooljaar gereed zijn. 

 

7. PvA NPO (nationaal programma onderwijs) 

Dit is een subsidie voor het inhalen van eventuele leerachterstanden/leervertraging veroorzaakt 

door de Lockdown. 

Voor 23 mei moet de subsidie aangevraagd worden. Sparrenbos zou dan 33.300 euro krijgen.  

Het is een extra programma naast het reguliere programma. 

De CITO-toetsen worden geanalyseerd. Op ’t Sparrenbos lijken de achterstanden erg mee te vallen. 

Is het voor ’t Sparrenbos nodig om een extra programma in te zetten? Denk aan bijvoorbeeld 

vakantieschool. Tot einde kalenderjaar 2021 mag het programma aangeboden worden. 

Het moet wel een meerwaarde voor de school hebben. Dit wordt nog bekeken. 

 

8. WVTTK/Rondvraag  

Volgende vergadering 1 juni 

 

Sluiting vergadering om 21.00 uur  

   


