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Aanwezig: José Meijer, Karin van Dommelen, Leon Willemstein, Christ Mandigers, Linda Bogaars, 
Dewi Kunstt, Toni Kajbic 
 
Opening 
Er zijn twee ouders aanwezig bij de vergadering die interesse hebben in deelname aan de MR.  
 
Informatie vanuit de directie 

- De twee oude bestuursleden van Skozok zijn vertrokken, inmiddels is interim-bestuurder 
Nico de Vrede gestart. Naar aanleiding van zijn analyse worden nieuwe bestuursleden 
geworven. 

- Sinds dit schooljaar is een nieuw schoonmaakbedrijf gestart op De Smelen, namelijk GOM. Zij 
hebben een andere werkwijze (een aantal plekken worden standaard schoongemaakt, de 
rest alleen als het vuil is). Over een aantal weken wordt geëvalueerd hoe dit bevalt.  

- Sinds kort is Iris Brom (leerlinge van groep 8) benoemd als kinderburgemeester van 
Valkenswaard. Zij zet zich in voor een schoner Valkenswaard en een beter milieu. 

- Op de studiedag is het pedagogisch klimaat op De Smelen besproken met het team. Het 
team krijgt ondersteuning bij hun vraagstukken op dat vlak.  

- Juf Anja is langdurig afwezig, ze volgt een traject gericht op terugkeer maar de termijn is nog 
niet bekend. 

 
Koersplan 
Het Koersplan staat op de agenda van de vergadering, maar wordt doorgeschoven naar een volgende 
keer. Als er nieuwe MR-leden benoemd zijn wordt het met hen doorgenomen. 
 
Begroting 
In november maken de scholen van Skozok een eerste concept-begroting voor de volgende jaren, 
gebaseerd op ervaringsgegevens en de richtlijnen van het bestuur rondom o.a. personeel en 
leermiddelen. Er is een dalende lijn te zien in het aantal leerlingen, dat betekent ook een (lichte) 
daling van het budget en de formatie. Christ geeft een toelichting op de verschillende posten van de 
begroting.  
 
Staking 
Het team van De Smelen heeft meegedaan met de recente staking in het basisonderwijs. Het bestuur 
van Skozok is het eens met de achterliggende gedachte, maar vindt de vorm ‘staking’ niet passend. 
Vorig jaar is het salaris van het tam tijdens de staking doorbetaald, deze keer niet. Het team heeft 
een open brief naar het bestuur gestuurd (m.b.t. het salaris, maar ook om aan te geven dat zij liever 
extra leerkrachten hebben op de werkvloer zodat de klassen kleiner kunnen, dan nog meer 
ondersteunend personeel die de leerkracht moeten helpen om te gaan met de steeds grotere 
klassen). 
 
Schooltijden 
Leon vraagt of iedereen tevreden is met de huidige schooltijden (m.n. met de lange middagpauze). 
Hij geeft aan dat bijvoorbeeld de middag les van 13:00 tot 15:00 een optie kan zijn, of een 
continurooster (met pauzetijd voor de leerkracht). Zo’n 7 á 8 jaar geleden is een enquête gehouden 
onder de ouders van De Smelen over de schooltijden, toen was de meerderheid voor de huidige 
schooltijden. Inmiddels kan dat veranderd zijn. José gaat na of die enquête nog beschikbaar is, voor 
meer informatie. Verder onderzoeken met een werkgroep (evt samen met de Oudervereniging). 
 
 



MR-Jaarverslag 
Het MR-jaarverslag wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering. 
 
MR-verkiezing 
Op zijn mail over de MR heeft Leon 6 reacties gehad van geïnteresseerde ouders. Twee daarvan zijn 
aangesloten bij de vergadering. Er zijn twee vrije plekken in de MR. Leon peilt bij de geïnteresseerden 
wie ook daadwerkelijk wil deelnemen. Afhankelijk daarvan wordt bekeken of er een schriftelijke 
verkiezing nodig is.  
 
Rondvraag 

- Er komen signalen over groep 4: dit is een grote en vooral drukke klas. Juf Suzan heeft dit 
met ouders besproken, en zoekt naar manieren om het voor alle kinderen fijn te maken in de 
klas. Er wordt hard aan gewerkt door Suzan, zij krijgt hierbij ook hulp van Christ en het team. 

- Er waren signalen dat groep 6-kinderen uit de 5/6 combinatieklas niet naar het DAF-museum 
gingen en geen surprise zouden doen zoals de ‘gewone’ groep 6. Dit blijkt een misverstand: 
zij gaan in januari naar het DAF-museum en gaan nog lootjes trekken voor de surprise. Blijft 
wel staan dat ouders dit mooie gelegenheden vinden om alle groep 6-kinderen samen te 
laten optrekken. Praktisch is dat lastig te regelen, de leerkrachten gaan er toch over 
nadenken hoe er meer samenwerking kan komen. 


