
 

 

 

Notulen 2 december 2019 

 

 

 
Locatie: Waalsprong 
Tijd: 19.30 
Voorzitter: Martijn 
Aanwezig: Dirk, Martijn, Muriel, Kristof, Michelle 
 
 
 
Welkom 
Elske heeft zich afgemeld en Anke heeft zich ziek gemeld. 
Deniz niet bekend 
 
 
Notulen 21 oktober 2019 

- Vacature MR lid Goffert komt nog terug in andere vergadering. Zie werkplan 
- Taxi-strook locatie Goffert. Ouders locatie Goffert mogen ook gebruik maken van de 

taxistrook die aangelegd is. De school is 15 min eerder uit dan locatie Goffert, er mag 
gewoon gebruik gemaakt worden van de straatkant. 

Is verder goedgekeurd.  
 
 
 
Mededelingen: 

- Locatie Waalsprong zijn er blusmaterialen over de datum. Kristof vraagt dit na aan Sjoerd. 
- Nijmegen Noord is aan het kijken om kinderen zoveel mogelijk in de wijk te houden. Waarbij 

ze willen onderzoeken of het mogelijk is om kinderen die anders naar het SBO verwezen 
zouden worden, binnen het regulier te houden. Dit zou weinig effect hebben voor de 
aanmeldingen op de Windroos. 

 
 
Data vastleggen MR vergaderingen en namen website 

- De data voor de vergaderingen liggen voor het hele jaar vast en zijn in het MR werkplan 
opgenomen. 

- Er is toezegging voor de namen op de website. 
 

  



 

Terugblik GMR cursus 

Interessante cursus over het vaststellen van de budgetten. Advies om dit goed te bekijken per school. 

Er zaten veel leden van de GMR. Het bestuur wordt opnieuw vormgegeven. Het vorige bestuur is 

door de raad van toezicht afgezet. Er is nu een interim directeur (Hans Tromp, per 1 augustus). Hij 

gaat het nieuwe bestuurskantoor opzetten. We gaan zien wat dit voor de toekomst betekent. 

Toevallig is Hans laatst spontaan locatie Waalsprong binnengelopen. 

Vanuit de cursus kwam naar voren dat het belangrijk is dat je op tijd begint met de begroting. In 

december behoort deze al rond te zijn. Dat is op onze locatie niet aan de orde. Hij staat bij ons in 

februari op de agenda om te bespreken in de MR. 

Begroting komt vanuit het bestuurskantoor. Grootste deel van de begroting is personeel. Daarnaast 

ga je kijken wat is nodig voor IB, logopedie etc. Welk kader is er dan ‘over’ voor het SBO. Directeur is 

nog aan het zoeken naar hoe hij dit handen en voeten kan geven. Dit komt de komende weken aan 

bod, dan is de begroting rond. We zouden de begroting wel eerder rond willen hebben, maar dit blijft 

lastig. Twee personeelsleden locatie Goffert zijn lid van de GMR, dit is erg handig. 

 

- Michelle wil graag een kopietje van de cursus van de GMR. Muriel zorgt hiervoor. 

 

RIE bespreken; zie bijlage 
- RIE op de Goffert en Waalsprong zijn goedgekeurd. We nemen deze nu door met de actie 

punten. Aan het eind van het jaar blikken we terug of de punten zijn opgepakt. 

- Martijn geeft de actielijst van de RIE door. 

- In de Rie staat een type fout bladzijde 19 ‘geen rookverbod’ moet zijn een rookverbod. 

Michelle koppelt dit terug aan Wendy 

- RIE; opmerking; verzuim personeel is erg hoog. Er wordt door het nieuwe bestuur nu anders 

gekeken naar het verzuim. Om te gaan kijken om dit percentage omlaag te krijgen.  

 

Schooljaarplan 

We werken nu met de WMK kwaliteitsmeting van Kees Bos. Dit wordt gebruikt om het schoolplan te 

vullen, dit is een 4 jaren plan. Daar hoort ieder jaar een schooljaarplan uit te rollen. Er zijn 

‘kapstokken’ uit het jaarplan gehaald. SEO ( vreedzame school, gedrag, PBS), rekenen nieuwe 

methode WisWijz, EDI model ( Expliciete Directe Instructie), automatiseren van de 

rekenvaardigheden. Dit wordt geborgd. Er wordt een Quikscan uitgedaan onder personeelsleden. 

Daar komen highlights uit en daar wordt het jaar erop aan gewerkt. 

Opbrengstsgericht werken. Bureau Wolters wordt in school gehaald om meer te scholen in het LOVS. 

(Leerlingvolgsysteem). Hier komt data uit en deze wordt door het team benaderd. De IB-ers gaan 

deze data duiden, wat betekent deze date nou? Waar zitten de hiaten en waar kunnen we met het 

desbetreffende kind of de klas nog extra aan werken. Volgend schooljaar gaat het team zich daar ook 

meer in scholen.  

  



 

ICT; we zijn met verschillende dingen zoals Microsoft office 365 begonnen, de kinderen gaan gebruik 

maken van Prowise op de Chromebooks die zijn aangeschaft. Locatie Goffert is net begonnen met 

Social schools en er is een nieuwe website. Zo blijft ICT nadrukkelijk aanwezig en wordt het e.e.a. 

geborgd. 

Personeelsbeleid: PLG ( professionele leergemeenschap.) wordt komend jaar verder uitgezet binnen 

het team.  

Voor locatie Waalsprong specifiek: wordt OGO bekeken i.c.m. staal. 

Veel punten zullen hetzelfde zijn, maar worden mogelijk locatie specifiek ingedeeld. 

Directeur zou graag werken met een data muur. Waar zijn we mee bezig, wat zijn de nieuwe 

ontwikkelingen en waar gaan we mee verder. Visualiseren naar het team waar we mee bezig zijn, 

zodat je de focus meer kunt richten binnen het team. 

MR heeft instemming in het school(jaar)plan 

 
Huisvesting 
Eind vorig schooljaar was er sprake dat SO4 de Windroos bij de locatie Goffert in het pand zou 
komen. Daardoor zijn er een aantal instanties uit de locatie gegaan (Driestroom, Kodan). Zodat er 
ruimte gemaakt werd voor de samenvoeging met SO4. 
Het interim bestuur heeft meegekeken naar dit plan en gesprekken gehad met Entrea (andere school 
die in de Goffert zit) en SO4 de Windroos. SO4 is inmiddels gegroeid en past niet in locatie Goffert. Er 
moeten vele aanpassingen gedaan worden alvorens dit zou lukken. Dit plan is nu van de baan. Er 
wordt nu samen met Entrea en Stromenland gekeken, welke instanties kunnen er in het gebouw 
komen, zodat we van elkaars expertises gebruik kunnen maken.  
 

Rondvraag 

- Staking: 30 en 31 januari. Conexus heeft aangegeven de staking weer te ondersteunen. Er wordt nu 

bij het personeel de stakingsbereidheid bekeken. Dit zal eind december of begin januari met ouders 

worden gecommuniceerd. 

 

 


