
 

 

 

Notulen 25 mei 2020 

 

 

 
Locatie: Goffert 
Tijd: 19.30 
Voorzitter: Martijn 
Aanwezig: Dirk, Martijn, Kristof, Elske, Anke 
 
Mededelingen 
Geen bijzonderheden 
 
Algemeen 
 

- Frans, de conciërge, heeft tijdens het werk in zijn hand gezaagd (arbeidsongeval). Herstel 
hiervan zal enige tijd in beslag nemen. 

 
Notulen 3 februari 2020 
 

- Er staat nog een punt open betreffende de foto’s in de klassenklapper en de vraag hoe dit 
betreffende de AVG gaat. Dirk gaat dit oppakken. 

- Dirk heeft op verzoek een dashboard betreffende de begroting meegenomen en ligt deze 
toen.  

- De notulen zijn verder goedgekeurd 
 
Stand van zaken Covid-19 
 

- Er wordt kort gesproken over hoe de scholen omgaan met alle regels omtrent de Corona. 
Opgemerkt dat veel goed gaat, het afzetten en ophalen van de kinderen bij de locatie Goffert 
gaat boven verwachting, en er zijn minder calamiteiten door de kleinere groepen in de 
pauzes. Bij de locatie Waalsprong zijn de pauzes nu wat lastiger omdat de ruimte de 
verdeling lastig toelaat.  
In het kort is de conclusie dat alles tot nu toe redelijk is meegevallen. 

 
Partners/huisvesting locatie Goffert 
Huisvesting locatie Waalsprong 
 

- Betreffende de locatie Goffert zijn er ontwikkelingen te melden. Er zijn stappen gemaakt om 
een aantal (externe) locaties toe te voegen, waarmee er meer in de richting van het IKC-
principe wordt gedacht. Gesprekken zijn al in verregaand stadium, de bedoeling is dat vanaf 
augustus er al extra groepen bij de Goffert worden toegevoegd. Daarna zal in stappen 
gekeken worden op welke vlakken integraal kan worden samengewerkt. Iedereen ziet dit als 
een mooie ontwikkeling. 



 

- Betreffende de Waalsprong zijn er nog geen directe wijzigingen te melden. Er is overleg 
geweest met Pieter van Driel, en men is er van bewust dat door de groei in Nijmegen Noord 
er op termijn meer ruimte noodzakelijk is. Op korte termijn is het probleem van huisvesting 
niet aanwezig, maar door regelgeving kan dat veranderen. Het wordt in de gaten gehouden. 
De huidige locatie wordt zeer positief ervaren, de verdeling in dependances wat minder. 

 
Formatie; kengetallen, groepsverdeling 
 

- De cijfers en aantallen liggen goed op lijn; er worden geen grote wijzigingen voor volgend 

jaar verwacht. 

Schoolgids/schoolplan 

- Dit ligt als concept bij coördinatoren en wordt als het af is voorgelegd aan de MR. De 

komende vergaderingen komt dit aan bod. 

- Aanvulling; concept is ontvangen 

Vervangingsprotocol goedkeuren 

- Het protocol is helaas nog niet herschreven door de corona. Hier wordt wel aan gewerkt, en 

volgens de planning wordt deze voor 1 augustus voltooid. Ter nader orde. 

Terugblik RIE 

- De vraag is even wat er behandeld moet worden betreffende dit punt. Als het goed is, is deze 

voltooid. Wel moet nagekeken worden wat de planning voor de komende tijd is (opstellen en 

controles). Het actiepunt betreffende controle brandslanghaspels is voltooid. 

Werkverdelingsplan 

- Schooltijden, vakantierooster, vrije dagen en studiedagen 

- Planning 

- Voor- en nawerk 

- Duurzame inzetbaarheid/professionalisering 

- werkgroepen 

- combinatie bovenstaande punten; Dirk geeft uitleg over het ingevoerde systeem, Cupella. 

Dit systeem is nu een korte tijd in gebruik, en geeft een goed overzicht wat te verwachten is 

en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook is er goed inzicht in de werkverdelingen en de te 

bestede uren. Op dit moment loopt er een proces om via dit systeem meer 

verantwoordelijkheden bij de groep neer te leggen, en minder bij de coördinatoren. 

MJP 

- Deze wordt geparkeerd voor volgende keer (tijdsgebrek) 

Gesprekkencyclus 

- Deze wordt geparkeerd voor volgende keer (tijdsgebrek) 



 

GMR 

- Er is een verzoek gekomen om een stukje te schrijven voor ‘MR in de spotlight’? Elske wil 

graag deze taak op zich nemen. Het verzoek zal worden doorgestuurd. 

- Aanvulling; als het goed is heeft iedereen het artikel reeds ontvangen 

Rondvraag 

- Voorstel is 8 juni over te slaan, 29 juni wordt de eerstvolgende vergadering 


