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Datum: 05-11-2019 

Tijd: 19:30 – 20:45 

Locatie: Lokaal groep 8 

Genodigden: Leden MR Sterrendonk, directie Sterrendonk, vertegenwoordiger GMR  

Aanwezig: Ed, Lia, Marco, Marie-José, Mirjam, Peter, Theo  

Afwezig: Ine 

Agendapunten 

1. Opening + mededelingen 

Lia opent de vergadering. Ine is niet aanwezig (met afmelding). Er zijn verder geen mededelingen. 

2. Ingekomen/uitgaande post en verslagen 

• Brieven aan bestuur 
Nog geen reactie van bestuur gekregen, ook geen ontvangstbevestiging. 

• Informatie cursusavond (G)MR 
Informatie pas kort voor vergadering binnen, volgende vergadering op de agenda. 

• Lia is benaderd door een moeder van leerling van de voorschool die interesse heeft in de 
MR. MR lid zijn mag pas als de leerling in groep 1 van de Sterrendonk zit. Lia heeft 
aangegeven dat alle vergaderingen openbaar zijn en dat ze een keer een vergadering bij kan 
wonen. Wellicht de vergadering van 10 december 

• MR map is kwijt… We zullen een nieuwe moeten regelen. Vraag is of alle bladen interessant 
genoeg zijn (bij sommigen ligt de focus zwaar op het VO en niet op PO) en of er kosten zijn 
verbonden aan enkele MR bladen? 

3. Actie-/besluitenlijst 

• Lia → Doornemen MR bladen en kijken welke interessant zijn voor Sterrendonk. Ook 
navragen bij Ine of er kosten aan verbonden zijn. 

• Peter → notulen MR vergadering 9 oktober 

• Marie-José maakt tekst voor bij de MR-foto voor in de nieuwsbrief/site. 

4. Taakverdeling 

• Marco neemt dit schooljaar wederom de taak van secretaris op zich. 

• Lia neemt nogmaals de taak van voorzitter op zich. 

5. Betrokkenheid ouders bij MR 

Het gevoel heerst dat de betrokkenheid van de ouders (achterban) bij de MR minimaal is. De GMR 

heeft een tweetal zelftesten mee gestuurd met de informatie mail die wellicht houvast kunnen 

bieden. 

Betrokkenheid mogelijk te vergroten door: 

• Actievere terugkoppeling naar de achterban door een link naar het verslag toe te voegen in 
de nieuwsbrief. 

• Aankondiging van MR vergadering (met agenda) in de nieuwsbrief. 
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• Groepsfoto van MR in de nieuwsbrief en op de site voor herkenbaarheid, met name 
oudergeleding. Ook zal een afdruk voorzien van namen (en groep bij de ouders) op de 
prikborden gehangen worden. 

6. Visie en missie Sterrendonk vs. het strategisch beleidsplan Delta 

Lia geeft aan dat het zeer wenselijk is dat de oudergeleding van de MR kritisch kijkt naar de missie en 

visie van de Sterrendonk en terugkoppeling geeft waar nodig. Er worden een zestal studiedagen 

besteedt aan het onderwerp en einde schooljaar moet het definitief zijn. 

Aanschuiven directie 

7. Uitkomsten vooroverleg 

Lia licht Theo in over het vooroverleg. 

8. Mededelingen directie 

Binnenkort studiedag over missie en visie 

Voorbereiding begroting is in gang. Eerste berekeningen laten zwarte cijfers zien. Er zijn nog wat 

onzekerheden, met name over de huidige ontwikkelingen rondom het (toe)schuiven van geld vanuit 

de regering. 

Zorg uiting naar College van Bestuur inzake ruimtegebrek. De cijfers die ze hanteren zijn van een 

gerenommeerd bureau, maar onder andere de dynamiek in de wijken wordt daar niet in 

meegenomen. Prognose is dat het leerlingenaantal gaat stijgen van 214 naar 229. De door de MR en 

directie gestuurde brieven zijn ontvangen door het College van Bestuur. Er is overleg en zodra er 

meer bekend is zal terugkoppeling volgen. Ed heeft aangegeven als ouder graag aanwezig te willen 

zijn bij een eventueel bezoek van het College van Bestuur. 

9. Visie en missie Sterrendonk vs. het strategisch beleidsplan Delta 

Sterrendonk is toe aan een nieuw beleidsplan. Alles begint met een visie en een missie, welke 

aansluit op het strategisch beleidsplan van Delta. Er zijn veel ontwikkelingen omtrent ‘anders 

denken’ binnen het onderwijs, maar ook binnen de scholen. Het team van de Sterrendonk is van 

samenstelling veranderd de afgelopen jaren, wat binnen het team tot andere ideeën en plannen kan 

leiden. Continuering van beleid heeft hierbij focus, zeker gelet op positieve terugkoppelingen in 

enquêtes de afgelopen jaren. 

Het strategisch beleidsplan van Delta bevat algemene zaken op stichtingsniveau en heeft de 

goedkeuring van de Raad van Toezicht en de GMR. Door de scholen moet hier in schoolplannen 

invulling aan gegeven worden. Het team van de Sterrendonk start in het teamoverleg van 11 

november met invulling van speerpunt 1,2 & 4. Gedurende het schooljaar wordt in meerdere team 

overleggen invulling gegeven aan de rest van de speerpunten en aan het eind van het schooljaar 

dient het schoolplan klaar te zijn.  

MR heeft adviesrecht in visie en missie document van de Sterrendonk en het schoolplan. 

Instemmingsrecht alleen over beleidsmatige veranderingen. 
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10. Bekostigen voorschool 

De voorschool hoort bij de Sterrendonk, maar ergens toch ook weer niet. Het is een eigen stichting 

met eigen financiële huishouding. De leidsters van de voorschool vallen onder de CAO van het PO, 

maar zijn geen leerkracht.  

Hoe zit het met materiaalkosten, (bij)scholing, meubilair etc.? Wie betaalt dat? De voorscholen 

hangen aan de scholen en de kosten zijn voor de scholen. Er wordt wel een vergoeding betaald voor 

de voorscholen vanuit Delta, maar deze is niet dekkend voor alle bijkomende kosten. Voor 

genoemde posten zal ruimte in de begroting opgenomen moeten worden. Kosten voor de 

voorschool gaan indirect dus ten laste van het onderwijs en de zwarte cijfers op begroting staan 

onder druk door al deze bijkomende kosten. 

Voor de voorschool geldt hetzelfde als voor de het team van de Sterrendonk. Zij kunnen aangeven 

bij de directie als er ergens behoefte aan is en de directie kijkt wat er mogelijk is binnen de 

begroting. 

11. De rookvrije school 

Het schoolplein is momenteel rookvrij. Het gebied buiten de hekken is openbaar gebied en daar mag 

‘gewoon’ gerookt worden. De gemeente Oosterhout heeft sinds september een nieuw 

gezondheidsbeleid waarbij ze momenteel werken aan het rookvrij maken van alle 

speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Vraag is hoe de Sterrendonk daar mee om dient te gaan. 

En deze vraag kan doorgetrokken worden naar evenementen (Sterrenfeest, Koningsdag) en 

schoolreisjes. Theo wil pertinent niet dat leerkrachten mensen aan gaan spreken en de MR kan zich 

daar in vinden. Theo vraagt zich af of er bij Delta al over nagedacht is en zo ja, wat de stelling van 

Delta in dezen is. 

De MR is vooralsnog van mening dat de Sterrendonk geen verdere actie moet ondernemen dan (via 

nieuwsbrieven) vriendelijk verzoeken niet te roken nabij de school, in nabijheid van leerlingen en 

tijdens evenementen en uitstapjes van de school.  

12. Rondvraag 

Marco: Is 10 december de begroting (nagenoeg) rond of moeten we hier in januari nog over 

vergaderen? Hoogstwaarschijnlijk wel, dus vooralsnog geen vergadering in januari nodig. 

Theo: dit is het laatste schooljaar als clusterdirecteur bij Delta. Daarna genieten van pensioen. 

Lia sluit om 20:45 de vergadering 

Resterende vergaderdata 2019-2020 

• Dinsdag 10 december 2019 om 19:30u 

• Dinsdag 18 februari 2020 om 19:30u 

• Dinsdag 14 april 2020 om 19:30u 

• Dinsdag 16 juni 2020 om 19:30u 


