Notulen
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Schooljaar 2014-2015
Datum: 07-10-2014
Aanwezigen: Monique van Nunen, Gerard Massar, Jan Verwegen, Larissa Rand.
Tijd
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Onderwerpen:
Opening:
Vastellen voorzitter: Monique van Nunen, secretaris: Jan Verwegen, Notulist: bij
tourbeurt, deze keer Karin van Duppen
Voorstelrondje:
Gerard Massar: vader van Jelte (Kievitswei bij Jan) en Mats (Zwaluwhoeve bij Erica,
Marianne). Directeur van een basisschool. Wil als M.R.-lid Aanvullend, meewerkend
zijn. Ambitie: hoe kunnen we het leerlingenaantal omhoog krijgen?!
Monique van Nunen: moeder van Evi ( Spechtenboom bij Tamara en Marlou) en Lara
(Zwanenmeer bij Jolanda en Babette).Beleidsmedewerker gemeente Tilburg.
Nu jeugdparticipatie, eerder onderwijs. Op de Hazennest lang in de M.R. gezeten,
was ze ook voorzitter van de M.R.
Monique heeft een M.R. cursus gevolgd. Er komt een 2.0 vervolg.
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Vaststellen van de agenda:
Larissa heeft een aanvulling: Jaarkalender MR- vergaderingen, schooljaar 2014-2015.
Vaste agendapunten: stabilisering leerlingenaantal,
veiligheid/ontruimingsplan, werkdruk. Een vast punt was: integratie Talent.
Monique vraagt zich af hoe ze de achterban op een juiste wijze kunnen
vertegenwoordigen.
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Vaststellen van de notulen:
Geen notulen van vorig jaar.
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Vaste agendapunten:
04.a Stabilisering leerlingenaantal.
Teldatum:129. Er stromen ongeveer 30 leerlingen uit. Aantal kleuters incl.
broertjes/zusjes:18. Op alle scholen loopt het leerlingaantal terug.
Besturen van de Udenhoutse scholen hebben besloten om geen tijd en energie te
steken in nieuwbouw in de w.s. nieuw te bouwen wijk in Udenhout. Er is gevraagd of
het geld dat hierdoor bespaard wordt, gebruikt kan worden door de drie bestaande
scholen. Hier is nog niets concreets over afgesproken.

Er is gebrainstormd over de profilering van de school.
Officieel is de opheffingsnorm 161, hier zitten we 2 jaar onder. Op bestuursniveau
wordt gekeken of een school voort kan blijven bestaan. Een school van onder de 200
is officieel niet rendabel.
Er is nog steeds een P.R. Werkgroep. Larissa vraagt aan de M.R. of ze mee willen
denken over de toekomst van de Mussenacker en hoe ze de ouders erbij kunnen
betrekken. Gaan ouders zich meer betrokken voelen bij school doordat ze vaker
gevraagd worden? Er is veel aan P.R. gedaan, de ideeën zijn op.
04 b Veiligheid/ontruimingsplan
Er zijn i.v.m. brandveiligheid kleefmagneten bij de deuren geplaatst. Er zijn
regelmatig brandoefeningen.
04 c Werkdruk
Er wordt met weinig mensen veel werk verricht. Hierdoor zijn bewuste keuzes
gemaakt om werkdruk te verminderen.
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Vanuit de directie/school
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Schoolgids
Met een aantal kleine aanpassingen wordt de schoolgids goedgekeurd.
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Jaarplan
Bij de kansen meer het waarom
Bij prognose: iets investeren!
Basisarrangement behouden of van voldoende naar goed.
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