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Opening en binnengekomen stukken 
José opent de vergadering. Er zijn enkele stukken vanuit de GMR binnengekomen, deze zijn in te zien 
(liggen in het postvakje van de MR). 
 
Informatie vanuit de directie 

- Juf Anja Dreesen (groep 3) is gestart met haar re-integratie. 
- Alle leerkrachten hebben een mobiliteitsformulier ontvangen, eerder dan andere jaren. 

Waarschijnlijk is dan ook eerder in het jaar duidelijk welke leerkrachten op De Smelen 
blijven. 

- Het team van De Smelen gaat staken (m.n. voor werkdrukverlaging), de school is op 30 en 31 
januari dicht. De petitie van de vorige staking is breed gesteund door Skozok-leden en 
scholen daarbuiten, en er heeft een gesprek plaatsgevonden met de interim-bestuurder. Dit 
heeft er echter niet toe geleid dat leerkrachten deze keer tijdens de staking worden 
doorbetaald.  

- De GMR is op zoek naar een nieuw ouder-lid, Christ zal dit opnemen in de nieuwsbrief. 
- De vergunning voor het bijgebouw was voor 5 jaar verleend, deze periode loopt binnenkort 

af. Er is een verlenging aangevraagd voor opnieuw 5 jaar. 
- De Smelen werkt sinds kort met Sharepoint in plaats van intranet. 

 
Koersplan 
Het Koersplan is vastgesteld en gepubliceerd op de Skozok-website. 
 
Begroting 
De begroting is opgesteld door De Smelen, samen met een financiële medewerker. Het college van 
bestuur heeft bijna alles overgenomen uit het concept, behalve het volgende: in 2020 wordt 1 
digibord vervangen i.p.v. de gevraagde 2 (daar staat tegenover dat er afgelopen jaar 3 zijn 
vervangen), en er wordt €20.000 gereserveerd i.p.v. €25.000 voor een opknapbeurt van de 
speelplaats. Dewi wijst op de subsidiemogelijkheden voor vergroening van de speelplaats 
(https://www.brabant.nl/Applicaties/Producten/Buurtfonds__Schoolpleinen_van_de_toekomst_sub
sidie_13393). Christ geeft dit mee aan de werkgroep voor vernieuwing van de speelplaats. 
 
Vakantierooster 
Skozok heeft de vakantieplanning 2020/2021 gemaakt, met daarin de schoolvakanties en ‘vaste’ vrije 
dagen. De studiedagen worden per school ingevuld en daarna als voorstel teruggelegd in de MR. 
 
Schooltijden 
Het team van De Smelen gaat inventariseren wat de wensen zijn van de medewerkers en komt dan 
terug met een voorstel. Dit kunnen meerdere opties zijn: de tijden houden zoals het is, de pauze met 
een kwartier inkorten of een vorm van continurooster. Het voorstel (en vervolg) wordt besproken in 
de MR.  
 
Rondvraag 

- Dewi vraagt wat de school vindt van het voorstel van onderwijsorganisaties om kinderen van 
alle niveaus langer bij elkaar te houden, en pas na 3 jaar middelbare school een niveau te 
kiezen. De Smelen ziet al vroeg differentiatie qua niveau, en denkt dat het voor veel kinderen 
juist goed is om op de middelbare school op hun eigen niveau te kunnen gaan leren. Wel 
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denkt Christ dat het beter zou zijn als kinderen op de middelbare school later een profiel 
kiezen. 

- Dewi geeft aan dat hij van oktober 2020 tot en met mei 2021 afwezig is vanwege zijn 
uitzending naar Afghanistan. De MR kijkt tzt hoe zij hier mee omgaat. 

- Tony stelt voor om een app-groep te maken voor de MR. José heeft alle telefoonnummers en 
zal een app-groep aanmaken. 

- Linda meldt het signaal dat er onrust is over de fuiven in groep 8, dat gaat over het feit dat 
de groep 8-leerlingen uit de 7/8-combinatieklas niet voor alle fuiven zijn uitgenodigd. Enkele 
ouders hebben hier ook melding van gemaakt op school. Karin geeft aan dat de school een 
oproep heeft gedaan aan alle groep 8-ouders om zoveel mogelijk samen op te trekken voor 
alle schoolverlaters. Maar school kan ouders en leerlingen niet verplichten alle groep 8-
leerlingen uit te nodigen. Het is wel verstandig om hier in het vervolg bij combinatieklassen 
alerter op te zijn, en het mogelijk eerder in het schooljaar bespreekbaar te maken. 


