
 

Notulen 

Medezeggenschapsraad speelleercentrum de Pionier 

 
Datum ........... : 14 maart 

Aanwezig ...... : Minèt Peters, Hedwig Molenkamp, Ellen Coolen, Sabine Romp, Emmely Schutten 

Afwezig ......... : - Mark Jansen 

Toehoorders . : - 

Tijd ................ : 19:00 – 20:30 uur 

Plaats ............ : Online via Teams 

 

 

1. Opening en vaststelling notulen d.d. 14 febr. 

Geen opmerkingen. Notulen bij deze vastgesteld. 

 

2. Ingekomen stukken 

* De beschikking van ons Pionierplan 3-6 jarigen groep. 

Officieel document. Subsidie wordt aan ons toegekend.  

De financiën laten het toe om te starten met 3 groepen 3-6 jarigen. Hoe het er precies uit 

gaat zien, bepalen we samen met onze ouders. De pilot wordt voor 2 jaar betaald door de 

gemeente. Daarna zal Verdi het project nog mee financieren. Na 3 jaar zal de bekostiging 

voor de Pionier zijn. 

We zijn trots dat de gemeente ons de subsidie heeft toegekend, dat laat zien dat ze 

vertrouwen hebben in het concept en dat het plan goed in elkaar steekt. Fijn dat ze de 

waarde ervan in zien. 

Er zijn twee voorwaarden aan verbonden voor ons. 

Als eerste onze kennisdeling aan andere Verdi scholen. Andere Verdi scholen mogen komen 

kijken bij ons op school. 

Ten tweede gaan we het proces monitoren voor de gemeenteraad en daarover 

verantwoording afleggen in een vergadering, hiermee houden we de gemeente op de 

hoogte. 

 

We merken nu al, dat nieuwe ouders geïnteresseerd zijn in dit concept. We hopen, dat 

ouders de meerwaarde ervan inzien en hun kind aanmelden op de Pionier. 

We hebben klankbordgroepen van ouders geformeerd, omdat we het fijn vinden dat ouders 

meedenken. We willen ouders er graag bij betrekken en we willen gehoor geven aan de 

vragen en zorgen van ouders. 

 

 

* Info eerste klankbordgroep 

Verslag klankbordgroep, waarbij we blij zijn met de positieve reacties van ouders. 

Fijn, dat we al een aantal zorgen en vragen van ouders hebben kunnen wegnemen. 

Bij de volgende klankbordgroep bijeenkomst 6 april zullen ook andere ouders aansluiten. 

Pilot start na meivakantie.  

29 maart is er een overleg met de onderbouw ingelast om pilot meer concreet te maken, 
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zodat dit ook 6 april besproken kan worden met de klankbordgroep.  

Communicatie naar andere ouders is belangrijk hierin. 

 

 

 

3. Mail vanuit postbus 

Ouder, die een e-mail heeft gestuurd over gezonde traktaties gaat opzetje sturen, zodat we 

daar samen naar kunnen kijken en bespreken. 

Mhr Arslan wil graag deelnemen aan een volgende vergadering. Sabine zal hem tijdig 

uitnodigen. 

 

4. Mededeling(en) voorzitter/ terugkoppeling vergadering  

NVT 

 

5. Ingebrachte onderwerpen toehoorders 

NVT 

 

6. BVL (Brabant Verkeer Label) 

Dinsdag 15 maart staat de 3e avond bij de gemeente over de verkeerssituatie rondom de 

Pionier en de Ieme gepland. Dus daar komt later informatie over. 

Sabine heeft deze taak van Mandy heeft overgenomen. 

Morgenavond komt de gemeente met concrete ideeën over onze verkeerssituatie. 

We moeten spreken over prettig verkeer in de wijk, maar het is ook belangrijk dat er goede 

voorwaarden zijn voor veilig verkeer, b.v. zebrapad, parkeerplekken. 

Dit komt terug in de volgende vergadering. 

 

7. GMR 

Verslagen doorgestuurd d.d. 14-03-2022 

Hedwig licht verslagen GMR toe 

SKIPOV geeft 12.50 euro aan de OR van de scholen, zodat er geen bijdragen gevraagd hoeft 

te worden aan ouders. Hier heeft de oudergeleding van de GMR voor getekend. 

De SKOSO scholen hadden dit nog niet. We willen binnen Verdi één lijn. Dit wordt nu 

besproken bij MR van de SKOSO scholen. 

Dit betekent iets voor de bedragen van de OR. OR heeft hierdoor geen reserves. 

Je mag wel om vrijwillige bijdragen vragen, maar geen kinderen buitensluiten. 

Je moet als school budget vrijhouden voor eventuele extra uitgaves. 

 

Vakantie rooster is vastgesteld. Nu gaan we kijken wanneer er studiedagen in gepland 

kunnen worden. Dat is een uitdaging om dit goed af te stemmen met scholingen. Dit komt 

nog terug in een volgende MR-vergadering. 

 

GMR heeft formeel ingestemd met de begroting. 

 

 GMR heeft op dit moment een onderbezetting in de personeelsgeleding. De bestuurder is 

verantwoordelijk voor personeel in GMR. Er wordt gedacht aan compensatie of andere 

vergadertijden. 

Er wordt op dit moment ijverig gezocht naar PGMR.  
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GMR is druk bezig met het vormgeven van een nieuw reglement en statuten, hiervoor 

externe hulp ingeschakeld. 

 

 

8. Mededeling/ punten vanuit directie 

* Begroting wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering, i.v.m. vooraf delen van 

informatie. Deze informatie delen via Teams is niet wenselijk. 

* Oudercommunicatie (Wat is de status, waar liggen verbeterpunten?) 

We vinden dit een heel belangrijk punt. We merken dat ouders het fijn vinden om in het 

gebouw te zijn. Dit is door Corona even aangepast. Vorige week hadden we inloop in de 

onderbouw. We zagen dat het fijn was voor ouders, maar we zagen ook dat het soms meer 

afscheidsproblemen gaf. 

 We zijn aan het zoeken hoe we ouders de mogelijkheid kunnen geven om meer voeling/ 

verbinding te geven met de school, de leerkrachten, en hun kind op school.  

Emmely heeft niets gemist aan communicatie de afgelopen jaren. 

Emmely heeft ook geen reacties van andere ouders gehad.  

Emmely vond de inloop vooral fijn als verbinding met de leerkrachten.  

Communicatie via berichten op Parro. Het zou fijn zijn als informatieve berichten vastgepind 

zouden kunnen worden. De algemene berichten zakken nu weg tussen de groepsberichten. 

Fijn Emmely als je reacties van ouders hierover hoort, om die met ons wilt delen. 

We willen graag op de hoogte blijven van de meningen hierover van andere ouders. 

Sabine heeft een tip over het delen van informatieve berichten op Parro vanuit de school van 

haar kinderen. Sabine deelt dit op school met Minèt. 

In het tevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat ouders de ontwikkeling van kinderen 

graag willen volgen. Hiermee bedoelen we de rapportagemomenten. Op dit moment hebben 

we voldoende rapportage momenten. 

 

* Pionierdag 

Hoe is de pionierdag ontvangen bij de kinderen. Emmely: De kinderen hebben het ervaren als 

een feestelijke dag. De dansjes waren goed ingestudeerd en super leuk. Geweldig het bericht 

in de krant. 

Ook het team had de Pionierdag als heel gezellig ervaren. Mooie combi met Oekraïne, met 

leuke workshops. 

Heel leuk dat de kinderen van groep 8 de kleuters hebben mogen helpen bij het versieren 

van de eierkoek. Je ziet dan zulke mooie dingen, de zorgzaamheid van de groep 8 leerlingen. 

Het enthousiasme van de kleuters en het ontzorgt de leerkracht. 

 

* Oekraïne 

Woensdag 16 maart gaan we met de kinderen om  5 voor 12 naar buiten om op de 

speelplaats het lied “Samen sterk” te zingen. De jongere kinderen kunnen meezingen en 

meedansen. Het is een best moeilijk lied.  

Het bedrag wat we vorige week met de Pionierdag hebben opgehaald, wordt bekend 

gemaakt. Er wordt een filmpje gemaakt om te delen met ouders. Ouders worden niet 

speciaal hiervoor gevraagd om naar school te komen. 

Ook wordt er aandacht besteed aan Oekraïne in kindertaal in de klas om ruimte te geven aan 

kinderen wat ze willen weten of delen.  

Het Jeugdjournaal besteedt hier op kindvriendelijke manier aandacht aan. 

Hedwig heeft ook via email tips gedeeld aan leerkrachten om hier aandacht aan te besteden. 
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*Agendapunt volgende vergadering invulling onderwijs extra ondersteuningen. 

De eerste cijfers t.a.v. Invulling onderwijs volgend schooljaar zijn bekend aan het worden.  

Op dit moment komt er steeds meer duidelijkheid over volgend schooljaar, wat betreft het 

aantal leerlingen, de NPO gelden. Het bedrag per leerling is helaas teruggebracht. We zullen 

een volgende vergadering meer horen over hoe we het beste met de gelden die we krijgen 

volgend jaar ons onderwijs weer zo goed mogelijk kunnen vorm te kunnen geven. Welke 

ondersteuningen we aan kinderen kunnen bieden, welke vakleerkrachten we kunnen 

inzetten. 

 

 

9. Vragen aan directie 

NVT 

 

10. Rondvraag 

Emmely zal zich binnenkort voorstellen op Parro, als nieuw lid van onze MR. 

 

11. Sluiting 20:10 uur 

Het was een prettige, duidelijke vergadering. 

 


