Mr Notulen
Datum:
Tijd:
Locatie:
Notulist:
Aanwezig:

Basisschool De Verrekijker

25-01-2022
19.30-21.00 uur
Google Meet
Monique
Ivo, Bianca, Nicole, Maurice en Monique

Waar je groeit door te beleven !
Tijd

Ter:

Agenda:
Opening en welkom
● Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.

Wie:

Informatie

Ingekomen Stukken
● Notulen december

Bianca

Notulen

De notulen van de MR vergadering van 25 november 2021
zijn goedgekeurd en worden doorgezet naar An voor
publicatie op de website (aktie Bianca).

Informatie

Stand van zaken:
● Team
Personeelszaken: Zwangerschapsverlof Ankie,
ziekteverlof Manon
● leden MR
● OR
● GMR

1.

Informatie
Vaststellen

2.

3.

4.

Notulen

Ankie is in verwachting van een tweeling. Ze gaat rond 31
mei met zwangerschapsverlof en neemt aansluitend
ouderschapsverlof op, waardoor ze in december weer terug
zal keren. Bij terugkomst gaat ze 3 dagen werken (0,6).
Vandaag is een vacature uitgezet voor de opvulling van deze
functie. Manon is herstellend van een blindedarmonsteking.
Zij kan hopelijk aan het eind van week 5 haar
werkzaamheden weer rustig oppakken.
De nieuwe thema’s in de verschillende groepen zijn weer
van start gegaan. Volgende week komt dit terug in de
nieuwsbrief.
Na de kerstvakantie is de nieuwe onderwijsassistente Elles
begonnen. De eerste weken met haar zijn erg goed
bevallen.

Informatie
Vaststellen

Formele onderwerpen:
● Stand van zaken schoolontwikkelplan / strategisch
beleidsplan SPOLT
● Formatieplan

Notulen

Gezien de voortdurende coronamaatregelen, is alles erop
gericht om het primaire proces zo goed mogelijk draaiende
te houden. Dat kost heel veel moeite en energie. Daardoor is
geen tijd geweest om te werken aan het
schoolontwikkelplan. Op 16 februari is er een studie-ochtend

Nicole

Bianca
Nicole
Ivo

Ivo

5.

Informatie
Vaststellen

Notulen

gepland, waarin het schoolontwikkelplan herijkt zal worden.
Er wordt in beeld gebracht, wat de huidige stand van zaken
is en wat er haalbaar is om de komende periode mee aan
de slag te gaan. We liggen op koers, maar er moet voor
gezorgd worden, dat we daar ook blijven staan. Een aantal
zaken kunnen wel opgepakt worden: nieuw meubilair,
klimtoestel, schrijfmethode. Een aantal andere punten
worden uitgesteld, bijvoorbeeld de ontwikkeling van groep
2-3. Dit is ook afhankelijk van de situatie van Sint Liduina in
Kelpen (overname of sluiten). Hopelijk is daar snel
duidelijkheid over, maar De Verrekijker is hiervan niet
afhankelijk en gaat in de tussentijd met de eigen koers
voorwaarts. Zodra er meer bekend is, houdt Ivo ons op de
hoogte (aktie Ivo).
Formatieplan: de wensen van de medewerkers zijn al
(eerder dan andere jaren) in beeld gebracht om eerder te
kunnen reageren op de wensen. Volgende week wordt op
directeursniveau alles besproken. Het leerlingenaantal voor
komend schooljaar zal ongeveer gelijk blijven aan dit jaar,
dus de ruimte is nagenoeg gelijk.
Lopende onderwerpen
● Toelichting inzet NPO-gelden
● Coronamaatregelingen: Eventuele versoepelingen
voor het onderwijs.
● Voortgang allocatiemodel 2022-2023
● Toelichting Invoering schoolmodel SWV en
Bijeenkomst Ondersteuningsteams SWV PO 3102.
NPO-gelden: volgend jaar worden deze gelden gehalveerd.
Dit jaar zijn de kosten van Juf Ankie (0,2) en
onderwijsassistente Elles (0,8) hieronder weggeschreven.
Ook Horeb en list lezen etc, worden hieronder gebracht. Dat
is volgend jaar door de vermindering van de gelden niet
meer mogelijk. De volgende vergadering wordt de inzet van
de NPO gelden inzichtelijk gemaakt en toegelicht (aktie
Ivo).
Vandaag is er bekend gemaakt tijdens de persconferentie,
dat er versoepelingen komen m.b.t. het quarantaine beleid
en het naar huis sturen van groepen. De ouders zullen van
deze nieuwe maatregelen zo spoedig mogelijk op de
hoogte gebracht worden via het ouderportaal.
De zelftesten worden wekelijks aan de leerlingen van groep
6-8 verstrekt. De school mag geen zelftesten afnemen bij
kinderen en ook niet navragen of de kinderen de zelftest
hebben uitgevoerd. Dit gaat op vertrouwen dat dat thuis
gebeurt.
Begroting: deze zal tijdens een fysieke bijeenkomst door Ivo
nader toegelicht worden (mei-juni).
Allocatiemodel: volgende vergadering. De formatie is nog
niet bekend. Ivo mailt volgende week het vakantierooster
voor het schooljaar 2022-2023 door met onderliggende
specificatie.
Schoolmodel SWV: de gelden die SPOLT voor passend
onderwijs krijgt van de overheid, zullen gekort worden. Er
ligt een voorstel om deze gelden op schoolnivo te gaan
besteden in plaats van op bestuursnivo. Dat zal dan gaan op
basis van leerlingenaantallen. Er ontstaat dan meer zicht op

Ivo

de kosten per school en zo ontstaat er meer grip op die
kosten. Binnen SPOLT is altijd gebruik gemaakt van een vast
ondersteuningsteam en expertiseteam. Expertise is door de
Verrekijker nooit zelf ingekocht (al ongeveer 5 jaar werken
we op deze manier). 80% van de bijdrage van de overheid,
gaat naar dit team, 20% kan extra weggezet worden en dat
is nog nooit eerder gebeurd. Ivo heeft hier nadere
informatie over en stuurt dit door per mail (aktie Ivo). Als er
vragen zijn, kunnen die in de tussentijd gesteld worden aan
Ivo (telefonisch of via mail), hij zal dit de volgende
vergadering nog verder toelichten. De MR heeft hierin geen
keuze, maar wel adviesrecht.
Actielijst aanvullen
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Rondvraag
Maurice: is er al iets bekend over de carnavalsactiviteiten in
verband met Corona? Jeugdprins, -prinses? Nicole vraag dit
na bij Nienke (zit in werkgroep). (aktie Nicole). Jeugdprins
en -prinses worden normaal gesproken geregeld door De
Moerebuuk, maar die hebben aangekondigd dit jaar geen
activiteiten daaromtrent te regelen.
Maurice: is er een vrije dag voor de communicanten na de
dag van de communie? Ivo geeft aan, dat de
communicanten in de ochtend vrij hebben. Dit geldt ook
voor broertjes en zusjes. Het is wenselijk dit tijdig naar de
ouders te communiceren.
Monique: wat is de status van het verkeersbeleid rondom de
school? De gemeente heeft aangegeven, dat ze van plan
zijn om schoolzones te maken bij alle scholen in Leudal
(januari 2024). In de tussentijd is er niets mogelijk. Maurice
oppert het plan om een brief op te stellen naar de
Gemeente. Ivo denkt erover na. Het verkeer zal de komende
tijd alleen maar toenemen.
Monique: is de ventilatie binnen het schoolgebouw op orde?
Ongeveer 2 jaar geleden is er een nieuwe installatie
gekomen. Dit werkt goed. Wel werkt de afstemming van de
temperatuur met warmtpomp en CV-ketel niet optimaal.
Dit moet nog beter op elkaar afgestemd worden.
Monique: wat is de stand van zaken m.b.t. de
ouderparticipatie? Er hebben 8 ouders aangemeld. Het is de
bedoeling dat er vóór de carnavalsvakantie een bijeenkomst
gepland wordt.
Sluiting
Data volgende MR bijeenkomst:
15-03-2022
24-05-2022
05-07-2022

