
Agenda Medezeggenschapsraadsvergadering
BS de Neerakker
woensdag 18 mei 2022, aanvang 19.30 uur
Aanwezig: Ron Aspers, Deborah de Goeij, Ingrid Hebben,
Pim v/d Coelen, Wilma van Otterdijk, Steffi v/d Leeuw
Afwezig: Marielle Schreurs

● Opening

● Notulen maart  2022
Goedgekeurd. Pim zet notulen voortaan op de website.

● Vragen n.a.v. directiebulletin

● Ingekomen stukken/post
Datum Bron Titel

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

Nr Actie: Door: Datum gereed / opmerking:
Vragen m.b.t SOP? Ron maart 2022

Opm. verwerkt incl. lijst
afkortingen

Vakantierooster goedkeuren: GMR heeft nog
vragen over 2 data, voordat ze goedkeuring
kunnen geven.

Ron

Schoolontwikkeling 2022-2023 op komende
agenda zetten

Wilma/Steffi

Schoolgids 2022-2023 op komende agenda
zetten

Wilma/Steffi

● Relevante informatie o.a. vanuit Directie voor MR

● Invoering schoolmodel SPOLT/WIO (Instemming gevraagd/Mail 29 maart j.l.): We gaan
van bestuurs- naar schoolmodel. SPOLT wil de ondersteuning en expertise behouden.
We gaan samenwerken hierin met WIO (Wijzers in Onderwijs). We willen het
ondersteuningsteam in stand houden. We koersen op 2 niveaus; 80% gaat naar het
ondersteuningsteam en 20% extern, zodat onderwijskwaliteit blijft gewaarborgd. We
kunnen ons gezamenlijk hierin vinden.

● Formatie 2022-2023/Mobiliteitsronde 2 SPOLT; We hebben 1,0 FTE vacatureruimte en
we voeren momenteel gesprekken. Het is een puzzel om het rond te krijgen met
wisselende werkdagen en parttime dagen. Dinsdag 24-5 is sluiting mobiliteitsronde 2.
Woensdag 25-5 worden de uitkomsten gedeeld, zodat er voor Hemelvaart duidelijkheid
is. Maandag 7 juni tijdens de studiedag wordt het conceptplan gedeeld met het team.

● Inspectiebezoek d.d. 16 mei/Terugblik:



Deborah, Pim en Ron waren er o.a. bij. Deborah geeft aan dat het een prettig gesprek
was; ze was positief. Pim geeft ook aan dat de IKC-vorming, OGO en het doorbreken van
het jaarstofklassensysteem werden besproken. Er was een doorgaande lijn te zien op de
Neerakker en het beeld dat wij hebben geschetst tijdens het bezoek, kwam overeen met
de afspraken.

Pim en Marjolein hebben afgelopen donderdag in de teamtotaal-vergadering
gepresenteerd wat ze hebben gezien op Basisschool de Graswinkel in Weert waar ze
groepsdoorbrekend werken in de eigen klassen en waarbij leerlingen worden
aangesproken op hun niveau.

● Vervolg Schoolgids en informatiegids (beleid 42 en 44) instemming OMR, PMR:
Schoolgids en informatiegids worden geactualiseerd.

● Uitslag Route 8
De Route 8 goed gemaakt. Scores die binnenkwamen vielen over het algemeen hoger uit
dan de advisering. Anouk en Pim hebben al contact opgenomen met een aantal ouders
waarvan bij het kind het advies van Route 8 hoger uitviel en n.a.v. hiervan volgen er nog
gesprekken en mogelijke aanpassing van het schooladvies.

● Vergaderrooster komend schooljaar
6 data voor het schooljaar 2022-2023, rondom het directieoverleg plannen in wenselijk.

● Verkiezingen
Termijn van Marielle, Steffi en Ingrid loopt in 2022 af; we komen er in de eerste
vergadering van het nieuwe schooljaar op terug.

● OR
Astrid is afgelopen donderdagavond bij de OR geweest. Sommige ouders gaven aan dat
bij enkele werkgroepen het signaal werd afgegeven dat ouders de kar moesten trekken
i.p.v. de leerkrachten. Hier komen we op terug in het team.

● Vanuit de GMR
- Zaken die momenteel spelen, zie notulen. Vragen?

Er is instemming verleend aan een nieuwe clusterindeling binnen SPOLT. De Neerakker
koerst op een IKC met een directeur met FTE 1,0. Harlekijn en de Kwir worden samen
een cluster, hiervoor wordt een directeur gezocht. Roggel komt hier los van te staan en
ook voor deze school wordt een directeur gezocht.

● Vanuit PMR

● Tijdelijk gedeeld voorzitterschap Steffi/Wilma: we gaan dit op toerbeurt doen en op
termijn kan het zijn dat Pim dit gaat overnemen.

● Wat te doen met de groepsgroottes in groepen 1-2 komend schooljaar? Dit komt 7 juni
op de agenda, we hebben 16 groepen te formeren dus we gaan keuzes maken.

● Vanuit OMR

● Communicatiewijze /ouderbetrokkenheid (Marielle):
Er komen steeds vaker vragen van ouders richting de OMR; niet alle ouders lijken zich vrij
genoeg te voelen om de leerkrachten/directie te benaderen met vragen over verschillende zaken.
Dit is een zorg vanuit de OMR.
We vragen ons af of dit te maken heeft met het feit dat ouders lang niet de school in zijn geweest
en de afstand als groter voelt. We denken van wel. We besteden hieraan aandacht in de
volgende Algemene Nieuwsbrief; OMR geeft hierin aan wat de manier van communiceren is
tussen ouders en school.



● Rondvraag voor MR-directie-evt. OR
Ingrid vraagt zich af wat er is gebeurd met het signaal dat een tijd geleden werd afgegeven
rondom het vele toetsen, het inhalen van toetsen bij afwezigheid, etc. Op teamniveau,
clusterniveau en directieniveau is dit besproken en binnen de clusters wordt nu gekeken welke
toetsen zinvol zijn en er worden keuzes gemaakt.

Wat gebeurt er met het pestprotocol? Pim geeft aan dat de Sociale veiligheid is getoetst binnen
school; leerlingen en team hebben vragenlijst. Sociale veiligheid wordt in kaart gebracht en Pim
en Astrid komen hier 30 mei op terug.

De laatste vergadering maandag 4 juli wordt een gewone MR vergadering,
met een drankje achteraf.

Kennismaking met de Ouderraad gaan we plannen komend schooljaar 2022-2023. Handig bij het
plannen van de data voor vergaderingen van OR en MR 1 moment gezamenlijk vast te leggen.

● Rondvraag.

● Sluiting.


