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FAX 076 - 5153320

Notulen vergadering Dinsdag 7 juni 2022
Start vergadering:

19:45 - (live)

Aanwezig:

Wim van Dun, Inge Fijneman, Elja van Ieperen, Patty Oomen,
Mariska de Jongh, Robert Schaerlaeckens, Maike Winkels, Menno
Biezeveld, Marleen van de Giessen

Afwezig:
Notulist:

Inge Broers, Sandra van der Togt
Robert

1.

Binnengekomen stukken:

Er zijn geen stukken binnengekomen.
2.

Urenberekening schooljaar

Wim geeft toelichting over de schooluren. Op dit moment komen we 1 uur tekort maar er
zijn nog uren van vorig jaar over. Verder gesproken over de studiedagen van volgend
studiejaar. Afgestemd dat er geen zaken aangepast gaan worden.

3.

Formatieplan 2022/2023

Wim geeft toelichting en geeft aan dat we op schema liggen. Dit jaar 27 groepen en
volgend jaar komen er 28 groepen. Deze extra groep komt onder andere uit de NPO
middelen. Er komen volgend jaar 4 groepen drie en 3 groepen acht. In de volgende MR
vergadering zal Wim nog extra toelichting geven.
4.
Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan bestaat uit 2 plannen. Enerzijds het sociaal veiligheidsplan en
anderzijds het bedrijfsnoodplan. Dat is recentelijk geactualiseerd en aangepast. Dit
bedrijfsnoodplan zal nu aangeboden worden aan de werkgroep BHV. Zij zullen dit
vervolgens verder oppakken.

5.

Ondersteuningsprofiel passend onderwijs (SOP)

Per 1 juni zijn alle ondersteuningsprofielen die ingevuld zijn door de scholen vastgezet.
Deze zullen nu verder onderzocht worden. Doel hiervan is om te onderzoeken of er op
de aangesloten scholen een dekkende ondersteuningsbehoefte is. Op deze manier
kunnen de kinderen met ondersteuning op de juiste plek terecht komen. Deze nota zal
gedeeld worden zodat ouders dit zelf ook kunnen inzien. Het team zal hierin ook
geïnformeerd worden. Er zal voor het team een document opgesteld gaan worden
zodat één ieder van elkaar weet welke specialiteiten/extra functies er zijn.

6.
Uitslag tevredenheidsmeting/sociale veiligheid
Ieder jaar wordt deze meting ingevuld. Dit is verplicht voor de groepen 7 en 8. Deze
meting zal doorgestuurd worden naar de inspectie en zij zullen bepalen of er
vervolgacties nodig zijn.
7.
Schoolreizen
Er zijn 2 ouders die zich hebben uitgesproken over de schoolreisjes. Kwam er op neer dat
deze ouders het jammer vonden dat een aantal groepen wel met de bus op schoolreis is
gegaan en groep 7 niet. Conclusie is dat op dit moment schoolreisbeleid er niet is/niet
actueel is. Dat zal weer geactualiseerd gaan worden.
8.
Verkeer in en rond de school/verkeerswerkgroep
Wim wil in het komend jaar een verkeerswerkgroep formeren. Wordt al best veel
gedaan binnen de school en dat willen we ook graag contuineren. Voordeel is ook dat
als je als school aantoont dat je veel op het gebied van verkeer doet je ook een subside
kunt aanvragen. Inge geeft aan dat er dan wel prioriteiten bepaald moeten worden.
Past niet altijd in de weekplanning om dit op te pakken.
9.
Rondvraag:
Niets voor de rondvraag.

Volgende vergadering: 13 juli / Notulist: Menno
Aansluitend een borrel

