
Mr Notulen Basisschool De Verrekijker

Datum:      23-11-2021
Tijd:             20:00-21.00 uur
Locatie:      Digitaal
Notulist:     Monique
Aanwezig   ivo, Bianca, Nicole, Maurice en Monique

Waar je groeit door te beleven !
Tijd Ter: Agenda: Wie:

1. Informatie
Vaststellen

Opening en welkom
● Vaststellen agenda

De agenda is vastgesteld. Tevens zijn de notulen van de
vorige vergadering vastgesteld. Het jaarverslag 2020-2021 is
naar aanleiding van de vorige bijeenkomst aangepast en
wordt hierbij goedgekeurd en vastgesteld. De notulen en
het jaarverslag kunnen woren doorgezet voor publicatie op
de website (Aktie Nicole). N.a.v. vorige vergadering: er is een
medewerker van de gemeente op bezoek geweest in
verband met de verkeerssituatie rondom de school. Ze heeft
de situatie bekeken (het was een regenachtige dag), ze
heeft foto’s gemaakt en er volgt een plan van aanpak.

Bianca

2. Informatie Ingekomen Stukken
● Vacature GMR

Nicole

Notulen Vacature voor 1 ouder en 1 personeelslid.

3. Informatie Stand van zaken:

● Team
● leden MR
● OR
● GMR

Bianca
Nicole

Notulen De oudersgesprekken zijn geweest. Bij de kleuters zijn de
“samen kijken” gesprekken geweest. Groep 3 tm 8:
kindverslagen komen uiterlijk 24 december op
“mijnrapportfolio” te staan. Helaas gaat het bezoek aan het
sinterklaashuis in Weert niet door vanwege de
aangescherpte corona maatregelen. Het bezoek van
Sinterklaas aan de Verrekijker kan vooralsnog wel doorgaan
in aangepaste vorm.
Update coronamaatregelen: ouders mogen niet meer mee
naar binnen. De nieuwe maatregelen houden in, dat er zo
weinig mogelijk 3den op school komen. De
oudergesprekken vinden digitaal plaats voor zover dat kan.
Binnen de school zijn de basisregels weer aangescherpt en
er vinden geen grote teamsessies plaats. Of naar aanleiding
van een besmetting de hele groep in thuisquarantaine
moet gaan, wordt besloten in nauw overleg met de GGD. Er
wordt voor gezorgd, dat het thuiswerk dan zo snel mogelijk
opgestart kan worden. Er komt een nieuwe beslisboom en
als er nieuwe maatregelen komen dan wordt dit zo snel



mogelijk met de ouders gecommuniceerd (bijvoorbeeld
eventuele verlenging van de kerstvakantie).
Vervangersproblematiek: helaas binnen de Verrekijker ook
actueel: er is 1 groep 1 dag naar huis gestuurd de afgelopen
periode. Er hadden wat ouders te kennen gegeven om
eventuele ondersteuning te bieden bij
vervangersproblematiek. Dit is echter lastig in verband met
het ontbreken van bevoegdheden. Er wordt over nagedacht
hoe deze hulp wellicht in de toekomst wel ingezet kan
worden. Het bestuur van SPOLT is hier ook mee bezig.
PABO biedt een opleiding aan op werkplek, eerst
meedraaien op school en later contract (2-jarige opleiding).
Tevens wordt op bestuursnivo nagedacht over het 4
dagenmodel. Dit is op dit moment nog niet van toepassing,
maar kan op termijn wel noodzakelijk zijn. Dat betekent 4
dagen les op school en 1 dag thuis, maar dit geeft extra
belasting voor de leerkachten (die nu ook al te maken
hebben met hoge werkdruk). Het aantrekken van nieuwe
leekrachten is erg moeilijk.
Vandaag is een oproep geplaatst voor deelname aan de
werkgroep educatief partnerschap en er is al een aantal
aanmeldingen binnen gekomen. Deze werkgroep heeft
geen intstemmingsrecht en adviesrecht, maar heeft als taak
om samen met de school na te denken over lopende en
toekomstige schoolontwikkelingen.

4. Informatie
Vaststellen

Formele onderwerpen:
● Begroting terugblik 2021
● Vooruitblik schoolspecifieke begroting 2022-2023
● Vaststelling 1 oktober telling
● Tevredenheidsonderzoek terugkoppeling uitslag

Notulen Ivo licht de cijfers t.o.v. de begroting van 2021 toe. Er wordt
besloten om dit voor de nieuwe vergadering nogmaals op
de agenda te zetten, de inzet van de NPO gelden wordt dan
ook uitgebreid toegelicht (aktie Nicole: opnemen als
agendapunt). Er zijn vragen over o.a. de loonkosten en PR,
hier komt Ivo op terug (aktie Ivo). In het algemeen geldt
dat een aantal kosten overschreden is omdat er nog geen
rekening gehouden was met een extra groep. Ivo zorg de
volgende vergadering voor een specificatie van de
opvallende kosten. Bij deze wordt de begroting voor 2021
defintief vastgesteld (met terugwerkende kracht).
Schoolspecifieke begroting 2022-2023: de volgende zaken
staan de komende tijd op de planning
(meerjarenbegroting): nieuw dak i.v.m. veel lekkages,
zonnepanelen, inrichting speelplaats, schoolmeubilair en
speeltoestel. Ook dit zullen we uitgebreider behandelen
tijdens de volgende vergadering. Het zou fijn zijn om deze
vergadering fysiek te laten plaatsvinden. In afwachting van
de dan geldende maatregelen zullen we bekijken wat dan
mogelijk is.  De Verrekijker moet alert zijn op de stijgende
kosten, zo wordt er gelet op scherpere contracten met
bedrijven.
1 oktober telling: 143 kinderen, dus dat is een mooie stijging
t.o.v. vorig jaar.
Tevredenheidsonderzoek: reactie van 50% van de ouders
(cijfer 8,7), alle kinderen van groep 6 tm 8 (8,3) en alle
leerkachten (8,4). Dit zijn mooie resultaten en wordt



opgenomen bij “scholen op de kaart”. Er is bij deze enquete
helaas geen ruimte om extra feedback terug te koppelen.

5. Informatie
Vaststellen

Lopende onderwerpen
● Jaarverslag
● NPO-gelden
● Schoolontwikkelplan aanpassing

Notulen Het jaarverslag is goedgekeurd.
NPO-gelden: extra leerkracht is (nog) niet gelukt zoals
bekend, wel is een nieuwe onderwijsassistent aangenomen
die op 8 januari gaat starten. Verder worden de gelden
ingezet voor scholing LIST, Horeb en vraaggestuurd leren.
Volgende vegadering wordt hierop verder ingegaan
Schoolontwikkelplan is goedgekeurd.

6 Actielijst aanvullen

7 Rondvraag
Notulen Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8 Sluiting
Datum volgende MR bijeenkomst:
Dinsdag 25-01-2022.
Hopeljik kan deze vergadering fysiek plaatsvinden.


