
                                                                                                                                       

Datum: 

 Tijd: 14-12-2021, 19:30 uur 

Locatie: Sterrendonk 

Genodigden: Leden MR-Sterrendonk 

Aanwezig: Eske,  Mirjam, Lieke, Ine, Patricia, Ronald, Gijs en Bregje (GMR) 

 

• Opening:        
Vandaag sluit Bregje als vertegenwoordiging vanuit de GMR aan, om de verbinding met de GMR 
voldoende te borgen. Per vergadering stemmen we af of Bregje aansluit.  
 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
 
 

• Actielijst: 

Actielijst 

Actie Uitvoerder/eigenaar Status 

Ordenen documenten Dropbox  Patricia Afgerond 

Update schoolkostenbeleid in nieuwsbrief Ine Afgerond 
In actuele stand 
ouderbijdrage is 
het begrote 
bedrag binnen! 

Herinnering kosten schoolreis in nieuwsbrief Ine Afgerond 

Toegankelijkheid school in Coronatijd (en ook daarna, 
ondanks zonder inloop) benadrukken in de nieuwsbrief 

Ine Als de 
maatregelen dit 
weer meer 
toelaten. 

Huishoudelijk regelement herzien Eerste aanzet Izabela Na de 
vergadering is 
deze 
opgeleverd, 
komt de 
volgende keer  
terug op de 
vergadering. 

Bijgewerkte stavaza NPO gelden opmaken Ine Geen actuele 
versie vooraf 
gedeeld, tijdens 
agenda kort 
doornemen. 



Terugkerend 
voor elke 
vergadering. 

Werkwijze Klasbord in nieuwsbrief Ine Afgerond, nog 
geen te merken 
verschil. 
Februari 
nogmaals een 
reminder. 

Kernachtige weergave MR vergadering voor in nieuwsbrief Ronald Terugkerend na 
elke 
vergadering. 

Foto MR op site Sterrendonk Nog bepalen Persoonlijke 
foto en tekst 
opstellen, met 
uitnodiging tot 
in gesprek gaan. 

 
 

• Ingekomen stukken 

• Begroting 
Vandaag zouden we eigenlijk de begroting doornemen. Vanuit de eerder gedeelde brief vanuit het 
Delta Bestuur waarin het proces van de begroting beschreven staat bleek dat dit te snel gaat.  
13 januari volgt er eerste een webinar voor alle MR leden binnen Delta onderwijs. Tijdens deze 
avond zal er verdere toelichting worden geven op de begroting en de wijze van het tot stand komen 
hiervan. Vervolgens zullen we tijdens de vergadering in februari de begroting op de agenda hebben 
staan. 
 

• Mededelingen directie 

• Coronamaatregelen 
Het aantal coronabesmettingen op de school lijkt voor alsnog mee te vallen. 
Vanaf 18 november (tot aan 14 december, datum MR vergadering) zijn er 11 personen bekend die 
positief getest zijn op Corona: kinderen en personeel. 
 
De grote uitdaging en zorgen zit in de lage beschikbaarheid van vervanging wanneer er een docent 
ziek is of in quarantaine zit. Zeker als de ziekmelding pas lastminute bekend is, is dit zeer ingewikkeld. 
Dit heeft er ook in geresulteerd dat het 9 keer is voorgekomen dat een klas niet gedraaid kon worden 
de afgelopen weken. Ine spreekt haar zorgen uit over hoe dit zich voort gaat zetten in de toekomst, 
het tekort aan leraren wordt in deze situatie ook weer zichtbaar. 
 
Net voor de MR vergadering was de persconferentie. Morgen volgt er een brief vanuit Delta 
onderwijs, met alle informatie en maatregelen. De regels van de noodopvang zullen daarin ook 
helder gecommuniceerd worden.  
Ine zal een persoonlijke aanvulling maken op de Delta brief, met daarin een persoonlijke noot gericht 
aan specifiek de leerlingen/ouders van de Sterrendonk. Ook zal ze daarin de oproep doen naar 
ouders om zorgvuldig om te gaan met de noodopvang, en hier alleen gebruik van te maken als het 
echt niet anders kan. 
 



Door eerdere ervaringen is de school nu goed voorbereid mocht na de vakantie de school toch nog 
langer gesloten moeten blijven om het thuisonderwijs goed vorm te geven. Echter hoopt iedereen 
natuurlijk dat dit niet nodig is en de school gewoon weer open kan na de kerstvakantie. 
 
 
 
 

• Bezoek bestuur: 
Het bestuur heeft een bezoek gebracht aan OBS Sterrendonk en is in gesprek geweest met Ine. 
Tijdens dit gesprek zijn er veelzijdige onderwerpen langsgekomen. Het verslag van dit bezoek volgt. 
In het verslag wordt er ook gebruik gemaakt van benchmarken. 
 

• Communicatiesysteem ouders: 
De communicatiesystemen met ouders worden de komende periode onder de loep genomen. Nu zijn 
gebruikte middelen: fysiek, telefoon, email, klasbord. 

- Over de nieuwe versie van klasbord is er geen hoge tevredenheid, Parro lijkt beter aan te 
sluiten (hoort bij ParnasSys). OBS Sterrendonk neemt deel als ‘proefschool’, om Parro te 
testen. Groep 7 van Angelique gaat deze test draaien. 

- Verder wordt er kritisch gekeken naar het mailverkeer. Ine pakt nu zelf het mailverkeer 
grotendeels op, dit kost veel tijd. Het mailverkeer direct bij de docenten leggen, geeft daar 
weer hogere werkdruk. Daarnaast zijn korte lijntjes en snel reageren belangrijk. Het gaat in al 
deze punten om balans. Dit punt zal de komende periode besproken worden. 

 

• Vacatures/inzet personeel: 
Op de vacature van de ploeterklas is nog geen reactie. Een oplossing op korte termijn is wel zeer 
wenselijk. De vacature zal ook door de MR leden op LinkedIn gedeeld worden. 
Ine neemt ook de aangedragen optie mee om via de Pabo (Avans) te kijken naar alternatieven. 
Ronald kan hier de verbindende factor in zijn. 
 
De interne tekorten zijn voor nu opgelost. Enkele vaste docenten gaan extra uren werken. Dit is een 
fijne oplossing voor iedereen, die ook stabiliteit geeft. 
 
 

• Vaste agendapunten 

• Update NPO gelden 
Zie update hierboven rondom personeel en stagiaire. 
 
Verder wordt er een cursus Weerbaarheid ingezet voor groep 8, dit vanuit puntweerbaarheid.nl. 
 

• Huisvesting 
Tijdens de studiedag is er aandacht besteed aan het onderwerp huisvesting. Met het hele team van 
de Sterrendonk is beargumenteerd onder elkaar gezet gericht op de verschillende punten wat de 
visie van het team is, welke prioritering zij aanbrengen en welke opties van scenario’s zij onder elkaar 
zien. Dit is met name gericht op het te klein worden van de school gezien het aantal klassen, de BSO 
te kunnen huisvesten en een lerarenkamer. 
Delta onderwijs wil graag vanuit visie proactief een plan opstellen, om dit voor te kunnen leggen aan 
de gemeente. Delta wordt hierbij ondersteund en geadviseerd door een bouwkundig adviesbureau. 
Delta zal een kapstok opzetten met de Delta visie op dit onderwerp, hieronder kunnen de 
verschillende visies van de scholen gehangen worden. 
De Sterrendonk wil graag in hun visiestuk duidelijk aangeven wat voor deze school belangrijk is. 
De MR zal deze visie meelezen. 



 
De update vanuit het gesprek met Ine en Ludwig volgt nog, Ine zal dit eerst met het schoolteam 
bespreken. Dit gesprek was gericht op het document wat is opgesteld tijdens de studiedag met het 
team. 
 

• Schoolplan/leerteams: 
Dit loopt en wordt actief aan gewerkt. 
Voor nu is hier geen update in te geven. 
 
 

• Bijzonderheden poststukken en/of rondvraag 
- Er zijn geen bijzonderheden rondom poststukken of andere ingekomen vragen. 
- Bregje had een aantal punten voor deze vergadering waarvan de meeste punten in 

bovenstaande al aan de orde zijn gekomen. Daarnaast was haar vraag om de behoefte van 
de MR aan scholing op te halen. De vraag om hierover na te denken. 

- Verder geen punten voor de rondvraag. 
  

 

Actielijst 

Actie Uitvoerder/eigenaar Status 

Herhaling werkwijze Klasbord app in februari  Ine  

Delen verslag bezoek bestuur aan Sterrendonk Ine  

Delen verslag gesprek Ludwig Ine  

Toegankelijkheid school in Coronatijd (en ook daarna, 
ondanks zonder inloop) benadrukken in de nieuwsbrief als 
maatregelen dit toelaten 

Ine  

Huishoudelijk regelement herzien Eerste aanzet Izabela Ine vraagt 
stavaza bij 
Izabela op. 

Bijgewerkte stavaza NPO gelden opmaken voor volgende 
vergadering 

Ine  

Eigen foto en persoonlijk stukje aanleveren voor op de site, 
vanuit elk MR lid 

Alle MR leden  

Kernachtige weergave MR vergadering voor in nieuwsbrief Ronald  

Webinar begrotingsproces 13 januari Ronald, Gijs, Patricia  

 

Vaste agendapunten MR vergadering 

NPO gelden 
Huisvesting 
Leerteams (schoolplan) 
Corona 

 


