
Agenda online overleg Medezeggenschap Vergadering
Bs. de Neerakker
maandag 12-10-2022
Aanwezig: Deborah de Goeij, Ingrid Hebben,
Marielle Schreurs, Pim v/d Coelen, Wilma v. Otterdijk, Ron Aspers, Steffi v/d Leeuw
Afwezig: -
Notulist: Steffi v/d Leeuw

● Opening

● Voorstel: volgorde notuleren schooljaar 22-23: Steffi, Deborah, Pim, Ingrid.

● Notulen juli  2022: Goedgekeurd, Pim zet notulen op de website.

● Vragen n.a.v. directiebulletin t/m week 40: n.v.t.

● Ingekomen stukken/post
Er zijn wat wisselingen in GMR geweest; er is vertraging in het plaatsen van notulen van de GMR op
de website van SPOLT.

Datum Bron Titel

● Acties openstaand van vorige vergadering(en)
Doel: voortgang acties uit vorige vergadering(en) bespreken.

Nr Actie: Door: Datum gereed / opmerking:
Verkiezing Steffi, Ingrid,

Marielle
April 2023

Taakverdeling MR nieuw schooljaar Iedereen 30 november 2022
Foto maken van MR Iedereen 30 november 2022
MR-Jaarverslag actualiseren Marielle, Steffi 30 november 2022
Nadenken over een invulling vergadering OR-MR Ingrid, Wilma

en 2 ouders
OR

vóór 30 november 2022

● Relevante informatie o.a. vanuit Directie voor MR

● Anders organiseren: Een tijd geleden stuurden wij ouders een animatie waarin we duidelijk
maakten dat wij ons onderwijs anders gaan organiseren. Bij deze ontwikkelingen willen we
uiteraard ook de ouders betrekken en we vinden het belangrijk dat ouders hierover meedenken.
We hebben vandaag op teamniveau besproken hoe we meer ouders kunnen werven voor de
panelavond van maandag 17 oktober.  Wij verwachten een hoge opkomst maandag.

Ingrid geeft terug dat de animatie ouders aanspreekt omdat je echt ziet wat er gebeurt binnen
school. Ook het bericht over de panelavond van aanstaande maandag dat vandaag werd
verstuurd naar ouders via de groepsleerkrachten, sprak ouders meer persoonlijk aan dan een
algemeen bericht op Ouderportaal.

● Corona-Draaiboek (Document volgt uiterlijk 28-9): Akkoord door MR en team.
Vraag: waarom halve klassen? Dit is gedaan ivm broertjes/zusjes.



Vraag: waarom staat vaccineren bij ‘donkergroen’ in ons document en niet in de afbeelding van
de overheid? Ingrid geeft aan dat dit wel in het document van de Rijksoverheid benoemd staat.
Wij geven dit slechts als advies.

● Terugblik jaarvergadering OR (Aanwezig Ron en Mariëlle): Ron en Marielle geven allebei aan dat
dit een prettige bijeenkomst was. OR bestaat uit een leuke enthousiaste en ook kritische
betrokken groep ouders. Afgesproken is dat bij elke werkgroep die bestaat uit ouders en
leerkrachten, er een ouder in zit die de activiteit al eens heeft georganiseerd. School neemt wel
de leiding bij de activiteiten.

● MR Jaarverslag (verplicht jaarlijks op te stellen, beleidsplan 26): Marielle en Steffi pakken dit op.

● Vergadering met OR plannen: Ingrid en Wilma denken samen met twee OR-leden na over een
goede invulling hiervoor.

● MR werkplan actualiseren rekening houdend met:
- Meerjarenplannen die ieder jaar aan bod komen.
- De geplande onderwerpen op basis van bestuurs/schoolbeleid.
- Eigen doelen en prioriteiten - initiatief onderwerpen van de MR
- Onderwerpen als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving.

Voorstel: Iedereen leest dit document door en kijkt waar hij/zij kan aanvullen. De
volgende vergadering komt dit punt terug op de agenda.

● Schoolontwikkeling: Ron stelt voor dat we op elke MR-agenda structureel het punt
‘Schoolontwikkeling’ zetten, zodat we een samen met elkaar open kunnen sparren over wat er
allemaal gebeurt en leeft binnen de school. Wij kunnen ons hierin vinden.

● Teldatum leerlingen: We gaan een nieuwe teldatum hanteren. Voorheen was dit 1 oktober, dit
wordt nu 1 februari. Dit heeft gevolgen voor zaken zoals groei en dergelijke.

● Verkiezingen: de termijn van Steffi, Ingrid en Marielle verloopt dit schooljaar. Voorstel: de
verkiezingen schuiven door naar april 2023, zodat Marielle haar termijn dit schooljaar kan
afmaken. Hiermee is iedereen akkoord.

● OR: Geen punten vanuit OR.

● Vanuit de GMR
Notulen op site van SPOLT zijn niet actueel, ze komen z.s.m. online. Zaken die spelen zijn:

- Bezorgdheid omtrent continuïteit van het leiderschap binnen de SPOLT-scholen
- Vorderingen en nieuwbouw en fusie HIN
- Nieuwe bekostigingssystematiek
- Ontwikkelingen PO-VO tussen Swalm&Roer, SOML, WIO, SPOLT
- Zorgen rondom gezinnen die in de problemen komen i.v.m. de energiecrisis

Ook wij constateren dat er kinderen zijn die naar school komen zonder ontbijt/lunch en dit baart
ons zorgen. Een aantal gemeenten in de omgeving houdt zich hier al mee bezig (denk aan:
schoollunch o.i.d.), gemeente Leudal doet dit momenteel nog niet. School heeft een signalerende
rol, Ron geeft aan dat we dit ook met de gemeente Leudal zullen oppakken als de signalen
toenemen.

● Vanuit PMR:
Kleine groepen onderbouw 1-2: Hier is vorig schooljaar uitvoerig over gesproken en dit schooljaar
zijn we gestart met 5 kleine kleutergroepen. We vinden dit erg prettig; we zien leerlingen weer,
kunnen het onderwijs bieden dat we willen bieden.
Ingrid vraagt welke signalen de collega’s van de groepen 4-5 afgeven over hun nieuwe manier
van werken, zij hebben immers een aanpassing gedaan. Wilma geeft aan dat de collega’s van de
groepen 4-5 op de teamtotaal-vergadering van afgelopen maandag hebben aangegeven dat ze
erg positief zijn over hoe het verloopt in de groepen en dat ze met momenten nog zoekende zijn.



Ingrid en Deborah geven aan dat hun kinderen die op dit moment in 4-5 zitten positief zijn over de
nieuwe organisatie.

● Vanuit OMR:
Geen punten vanuit OMR.

● Rondvraag voor MR-directie (evt. OR):
Geen vragen.

● Rondvraag zonder directie:
Geen vragen.

● Sluiting vergadering.


