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1.Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder alle nieuwe
mensen

2.Vaststellen agenda/ingekomen stukken
3.Vaststellen notulen vorige vergadering
Opmerking vergaderschema.
Vergaderen op de Schoof is niet mogelijk. Schema moet worden aangepast. De vergaderingen die op
de Schoof gepland staan worden voortaan op De Wegwijzer gehouden. Joyce zal de locaties op de
website aanpassen.
4. Kennismaking
Mathitja is nieuw binnen de MR en neemt Muriel haar stokje over. Vandaag is Debbie ook aanwezig.
Zij neemt al deel aan de GMR en zal zoveel mogelijk deelnemen aan de MR vergaderingen.
5.1 Integraal
Vorig jaar zijn we binnen ons budget gebleven.
Er is dit jaar budget voor het organiseren van een ouderavond, MR training en een borrel.
Richard vraagt zich af of de MR aanwezig kan zijn bij de studiedag communicatie.
Florentine geeft aan dat het niet mogelijk is dat de MR hierbij aansluit. Deze studiedag is alleen voor
leerkrachten.
Ouders moeten goed worden ingelicht over het continurooster.
In Oosterhout vindt er een inventarisatie plaats over de ventilatiesystemen.
Wat doen we als het koud wordt in de klas? Is er dan nog genoeg ventilatie?
Communicatie rondom studiedag was vrij laat.
De Menorah heeft voor de midden- en bovenbouw subsidie gekregen voor schooljudo. Dit is voor de
sociaal emotionele ontwikkeling. Omdat het praktisch niet haalbaar is wordt dit niet aangeboden
voor de onderbouw. Deze klassen krijgen op een andere manier aanbod op het gebied van de sociaal
emotionele ontwikkeling.
Peter is aan het kijken om een vorm van basketbal op De Schoof en De wegwijzer aan te bieden.

5.1.1 Taakverdeling 2020-2021
Wanneer Richard niet aanwezig is zal Sander de vergaderingen voorzitten.
Grote stukken die gelezen moeten worden zullen we onderling verdelen. De Secretaris kan de
website niet aanpassen.
Joyce houdt de app bij en levert de notulen aan bij Marc en Margot om op de website te plaatsen.
5.1.2 Rooster aftreden- adressenlijst updaten
Richard geeft aan om een appgroep op te starten voor de MR.
Leerkrachten geven hier niet de voorkeur aan. Het is wel fijn als iedereen reageert op de mail.
Rooster van aftreden: Voor Joyce, Florentine, Richard, Jefira, Ingrid en Berry is dit het laatste jaar.
Joyce geeft aan nog wel in de MR te willen blijven.
We zullen op tijd nieuwe ouders moeten gaan werven (december).
5.1.3 Jaarplan
De volgende vergadering zullen we inhoudelijk op het jaarplan in gaan.
Speerpunten zullen zijn:
-De huisvesting in Oosterhout.
-Het continurooster op De Schoof en De Wegwijzer.
-Communicatie
5.1.4 Scholingsbehoefte
Dinsdag 8 december is er een MR training op De Anspach in Dongen. Uitnodiging stuurt Florentine
door. Er is animo binnen de MR om naar deze training toe te gaan.
Budget gaat van de GMR af.
School speciefiek
5.1.5 Menorah: Ouderbetrokkenheid erg laag. Ouders staan letterlijk en figuurlijk op grote afstand.
Veel verloop van leerlingen.
Leerkrachten zien de ouders niet. Wat is er mogelijk om toch meer contact met de ouders te krijgen?
Ouders hebben weinig inzicht bij wie hun kind in de klas zit. Ouders onderling ook weinig contact
met elkaar. Wet op AVG maakt dit lastig.
Kunnen we ouders toch de school binnen halen?
Filmpje van de klas is goed ontvangen bij de ouders.
Actie: Plan maken hoe we de ouderbetrokkenheid kunnen verhogen. Volgende vergadering.
Communicatie huisvesting. Stand van zaken doorgeven aan de ouders.
Actie: continurooster bespreken binnen de MR
5.1.6 De Wegwijzer: Continurooster is besproken binnen het team.
Het hek wordt erg gemist door de ouders aan de kant van de kleuters.
Iris mailt hierover naar Marc.
5.1.7 De Schoof: Continurooster en communicatieplan.
6.GMR
Staan we digitaal klaar voor wat er misschien komen gaat?
Contact met ouders ook binnen de GMR besproken.
Er is een nieuw lid nodig voor de raad van toezicht
Voor elke leerling vanaf groep 3 is er een chromebook beschikbaar.
Sander wil graag advies geven over de chromebooks. Hij zit in het mobile device management en kan

dit prima regelen.
7. Onderwerpen directie
Continurooster De Schoof. Er zijn voorstanders en tegenstanders ten opzichte van het
continurooster. Voorkeur binnen het team gaat uit naar de huidige situatie.
Er zal een stemming plaatsvinden. Wanneer 70 procent van de ouders voor roosterwijziging is dan
gaat Peter met het team in gesprek. Hier zal dan ook een stemming plaatsvinden.
Richard geeft aan dat het belangrijk is dat er goed naar ouders gecommuniceerd moet worden.
De schoof en De Wegwijzer kunnen samen hierover brainstormen.
Joyce vraagt zich af of het continurooster op De Menorah ook opnieuw besproken kan worden.
Joyce koppelt dit terug in het team.
Ventilatie
Arnoud heeft opdracht gegeven aan van Dorp om te kijken hoe het met de ventilatie op de scholen
is gesteld. Leerkrachten hebben CO2 gemeten in de klassen. In groep 6/7 op De Menorah is het
alleen tijdens de muziekles niet in orde. Groep 7/8 op de Wegwijzer is een probleem. Peter heeft
contact gehad met de gemeente Geertruidenberg. Heeft nog geen reactie. Gemeente Dongen heeft
geen geld. GGD kan een klas sluiten als het niet op orde is met de ventilatie. GGD geeft eerst
adviezen. Wanneer de uitslag van de metingen binnen is, gaat dit naar de gemeente Oosterhout.
Peter houdt ons op de hoogte.
Vanuit de MR de vraag aan Peter wat hij verstaat onder het welbevinden van de leerkrachten en de
kinderen.
Er heeft een gesprek met de inspecteur plaatsgevonden. Op alle drie de scholen binnen het cluster
scoren we al een aantal jaren boven het gemiddelde. Voor Peter is het belangrijk om de leerkrachten
met plezier voor de klas te zien staan en blije leerlingen te zien wanneer hij door de school loopt.
Dit blijft een punt wat Peter in de gaten houdt.
8. Rondvraag
Niels heeft de vraag of er een plan is voor een eventuele tweede locdown?
Peter geeft aan dat de laptops dan mee naar huis gaan en er online onderwijs gegeven wordt.
Iris vraagt zich af of het mogelijk is dat ouders bij de kennismakingsgesprekken toch de school in
mogen komen. Dit wordt in de teams besproken. Er is hier nog niet iets definitief over afgesproken.
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