
Agenda Medezeggenschapsraad Vergadering
BS de Neerakker
Woensdag 26 januari 2022, aanvang 19.30 uur, online.
Aanwezig: Ingrid Hebben, Marielle Schreurs, Anne-Marie v/d Hombergh, Wilma van Otterdijk, Ron
Aspers, Steffi v/d Leeuw
Afwezig: Deborah de Goeij

1. Opening

2. Notulen november 2021
Goedgekeurd.

3. Vragen n.a.v. directiebulletin
Het lopen naar de Noorderbaan is nog niet opgepakt. Anne-Marie geeft aan dat hierop wordt gelet
door leerkrachten die na schooltijd surveilleren.
Marielle geeft aan dat de grote poort ‘s morgens niet altijd op tijd open is, waardoor kinderen soms te
laat in de klas komen en daarop worden aangesproken. Ron brengt dit nogmaals onder de aandacht
binnen het team. Dit is gedaan.

4. Ingekomen stukken/post
Datum Bron Titel
januari 2020 Notulen GMR vergaderingen

september/oktober/november 2021 (ze staan online
op de SPOLT-site).

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

Nr Actie: Door: Datum gereed / opmerking:
Werkplan aanpassen AM Is gereed (AM stuurt het door)

6. Relevante informatie o.a. vanuit Directie voor MR
- Eerste aanzet formatie 2022-2023:

Anne Alofs (groep 3) gaat vanaf 1 maart 2022 2 dagen werken bij BCO in Venlo. Er komt
een vacature voor 2 dagen per week; Anne blijft de overige 3 dagen werkzaam op de
Neerakker als leerkracht van groep 3.
In het formatieoverzicht wordt aangegeven wie in vaste dienst is en wie uit de
NPO-gelden wordt betaald. Begin maart gaat het formatieplan naar de MR, waarna de
eerste interne mobiliteitsronde start binnen SPOLT.
Voorstel: tussentijdse evaluatie nieuwe werknemers die vanuit NPO-gelden zijn
aangenomen, op de agenda zetten.

- Schoolondersteuningsprofiel
- School Ontwikkel Plan →

Het vorige plan dateert van 2014 en was verouderd. Het is nu geactualiseerd.
● Opmerking van Ingrid: tip om een een afkortingenlijst toe te voegen voor ouders.
● Vraag: hoeveel dagdelen staan er voor een IB-taken, op hoeveel leerlingen?

Ron geeft aan dat de verdeling van IB tussen onderbouw (1-2) en
midden-bovenbouw (3 t/m 8) passend is met twee IB’ers.

● Vraag: hoe zit het met de ontwikkeling van het pestprotocol?
Vrijdag staat dit in het Directiebulletin.

● Vraag: is er een aannamebeleid op de Neerakker?
Ron geeft aan dat we als school altijd met ouders kijken naar wat een kind nodig
heeft en of we deze zorg kunnen bieden op de Neerakker. Ingrid geeft de tip om



in een stroomschema aan te geven hoe ondersteuning en zorg op de Neerakker
eruit zien.

● Overige vragen over het SOP sturen we naar Anne-Marie, zij bundelt deze
vragen samen met de vragen vanuit het team en we komen er volgende
MR-vergadering op terug.

- Ondersteuningsteam WIO/SPOLT
Landelijke verwijzingspercentages (naar SO, SBO, etc.) zijn te hoog. Het
verwijzingspercentage op de Neerakker daalt. We kregen tot nu toe bekostiging op
bestuursniveau, dit gaat nu op schoolniveau plaatsvinden. We hebben nu een
ondersteuningsteam binnen SPOLT en willen de kennis en expertise behouden. We gaan
hierin samenwerken met Wijzers In Onderwijs.

7. OR
- Vanuit de ouderraad geen punten. Hopelijk kunnen we snel kennismaken met de leden

van de OR zodra het vergaderen weer live mag.

8. Vanuit de GMR
- Zaken die momenteel spelen, zie notulen.
- Nieuw lid RvT: Mevrouw E. van der Heijden.
- Vragen? -

9. Vanuit PMR
- Geen punten.

10. Vanuit OMR
- Toetsdruk groep 7:

Dit is goed opgepakt door de leerkrachten. Er gaat een bericht uit naar ouders over het
toetsen (in de komende nieuwsbrief). Er wordt door OMR aangegeven dat er in de
groepen 7 echt iets aan gedaan is, fijn dat dit goed is opgepakt in de ingelaste
vergadering hierover en dat er iets mee is gedaan.

11. Rondvraag voor MR-directie-evt. OR
Er komen momenteel dagelijks berichten binnen op Ouderportaal over de carnaval. Dit is niet
storend maar wellicht wel wat veel. Marielle pakt dit op met de desbetreffende collega.

De vergadering gaat verder zonder de directie.

12. Rondvraag.
-

13. Sluiting.


