
 

 

 

Notulen 29 juni 2020 

 

 

 
Locatie: Goffert 
Tijd: 19.30 
Voorzitter: Martijn 
Aanwezig: Dirk, Martijn, Kristof, Elske, Anke, Michelle 
 
Welkom 

Iedereen is aanwezig. Het is de laatste vergadering van het schooljaar. 
 
Mededelingen 

- 2 weken geleden is er een ouder uit een groep overleden. Dit is mooi opgepakt 

door de leerkrachten en de groep. De leerlingen zijn hierbij betrokken geweest, 

zijn ook aanwezig geweest op vraag van de leerling. 

- Sollicitatieprocedure is opgestart voor de vacature van OA (onderwijsassistent). 

Daar zijn 75 reacties op gekomen. Er zijn 6 sollicitanten uitgenodigd. OA is voor 

de onderbouw, 2 dagen WS en 1 dag Goffert. Is er iemand die vanuit de MR aan 

wil sluiten? Maandag de 6e tussen 15.00-17.30 en 8 juli van 13.00-17.00.  

- Personeelswisseling; Er is een OA (WS) met pensioen. Leerkracht Goffert heeft 

afscheid genomen, zij gaat in de invalpoule werken. 

- Review gesprek: Directie, adjunct en IB hebben gesprek gehad met bestuur over 

de toekomst. In 1 jaar tijd hebben we al vele gesprekken gehad, inspectie, Rvt en 

een review. Er is gesproken over passend onderwijs, wat is de visie van interim-

bestuur, er is gesproken over de huisvesting. Er zijn goede thema’s besproken en 

er is contact geweest met de bestuurders, hierdoor weet je wat hun visie is en 

welke kant ze op willen gaan. 

 
Notulen 25 mei 2020 

- Spelling wat aangepast. 
- Notulen verder goed gekeurd. 

 
Stand van zaken Covid-19 

- Vanaf 1 juli hoeven de kinderen geen 1,5 meter afstand te houden van de 

leerkracht. 

- Er zijn constructies verzonnen zodat de kinderen op afstand kunnen blijven, voor 

de leerkracht, waar nodig. 

- Er is nog niets besloten over ouders de school in, voor het nieuwe schooljaar. 

- Hygiëne zal ook doorgetrokken worden naar het komende schooljaar. 

- Er wordt nog gekeken hoe we in augustus gaan starten en dit wordt 

gecommuniceerd naar ouders. 



 

 
 
Partners/huisvesting locatie Goffert 

 
Formatie definitief 

- Groepen zijn allemaal bezet qua onderwijspersoneel. 

- OA zijn ze nog mee bezig. Degene die er zijn, zijn geplaatst.  

- OOP; Er zijn minder orthopedagogiek uren op de Goffert, een paar meer op de 

WS.  

- SMW, weten we nog niet. Dit is afhankelijk van de zorg in Nijmegen en hoe dit 

vorm gaat krijgen. 

- IB op de WS wordt 2x 6 uur. Verdeling, onderbouw en bovenbouw. Dit gaat 

puur om de leerling zorg. De andere zaken zal de adjunct verder op zich 

nemen. 

- Er wordt naar gestreefd om de OA nog voor de zomervakantie aan te nemen. 

Werkverdelingsgelden 

- Dit zijn de gelden die we krijgen vanuit de overheid om de werkdruk op de 

locatie aan te pakken. De SBO en SO-scholen hebben meer gekregen ivm de 

verdeelsleutel. 

- Wat hebben we tot nu toe gedaan, 2 dagen gym en 1 dag OA € 45,000 

kostenpost. 

- Het team heeft ideeën geopperd om deze gelden in te zetten. Het team beslist 

ook hoe deze gelden worden ingezet (2/3e deel). 

- Er is voor 0,75 FTE ruimte in de werkdrukgelden om iemand (OOP)aan te 

nemen. 

- Vorige vergadering zijn de plannen besproken voor beide locaties. 

- Entrea is echt partner in het gebouw. Er worden vele gesprekken gevoerd, om 

samen visie gericht te kunnen werken. Er wordt een projectgroep opgezet met 

een externe deskundige om de samenwerking op gang te brengen. 

- Talita koemi is te gast voor een jaar. 

- Het gaat nu om de praktische zaken zoals het buitenspelen. Dit is nog een 

behoorlijke puzzel omdat we met vele groepen tegelijk buiten zijn en allen 

tussen 10u-11u en 12u-13u buiten spelen. Door de Corona mochten we niet 

met grote groepen naar buiten. Daardoor zijn we met minder groepen naar 

buiten gegaan en zijn de lkr iedere pauze buiten geweest. Hier is er veel rust 

ervaren voor zowel de kinderen en de lkr. Dit willen we graag zo doorzetten 

naar het volgende schooljaar. De groepen van de Bron zullen in het plaatje 

meegenomen moeten worden. Hierover zijn we in gesprek om te kijken wat 

praktisch past. 

- Dirk is aan het kijken of het bv mogelijk is dat we aan de voorkant van het 

gebouw nog kunnen uitbreiden met plein/voetbalveld. 

- Komend jaar zitten de groepen aardig vol met aantal leerlingen.  

- Waalsprong: met Interim bestuurder gesproken over de Waalsprong. Hij had 

nog weinig kennis van de vragen die al gesteld zijn over de Waalsprong. Het is 

goed dat dit gesprek is geweest, zodat ook dit bij hem helder is wanneer er 

meer huisvesting nodig is. 



 

- De ideeën zullen terug naar het team gaan, waar er een besluit genomen zal 

moeten worden. PMR leden sluiten dit kort en gaan daar dinsdag mee naar de 

collega’s. 

 

Managementstructuur (Adviesrecht MR) 

- Managementstructuur is in 2013 gemaakt. Er is weinig veranderd. Dirk heeft 

een jaar gekeken, wat is er nodig, welke mensen hebben we en wat hebben 

we nodig om de school te kunnen draaien? 

- Dirk is gaan kijken of er dingen anders kunnen. Wat heb je nodig in een 

school, leerkrachten op de goede plek en het managementteam goed op zijn 

plek. De Managementstructuur is intact gebleven, de leerling zorg vraagt veel 

op een SBO-school. Dit moet goed ingevuld worden, dit is een gigantische klus 

en daar mag je ook wat functie eisen voor stellen. Deze is blijven staan in IB, 

zoals er nu al is. 

- Er worden projectgroepen (eigenaarschap) gestart waarbij de expertise van de 

leerkrachten meer naar voren gaat komen. Er wordt naar specialisten gezocht 

of personen die dit zouden willen worden. Er komen per projectgroep leden en 

een specialist. Deze specialist zal de kartrekken en zal de terugkoppeling naar 

het overige team doen. Op deze manier wordt er meer actie verwacht vanuit 

het team en is er weinig kans tot passieve vergadering. 

Er wordt vastgelegd in de structuur wat de taken en verwachtingen zijn van de 

specialisten en de teamleden van de projectgroepen. 

- De sprongengroepen en de zorg hiervan zijn uit de managementstructuur 

gehaald. 

- Het document wordt doorgestuurd naar de MR ook die van de WS 

 

Pauzetijden Goffert (Instemmingsrecht PMR) 

- Het idee is geopperd om naar 2x 20 min pauze te gaan, waarbij er minder 

groepen tegelijk buitenspelen. Hierdoor wordt meer rust ervaren en minder 

conflicten gezien. Bij het team is gecheckt of zij akkoord gaan met dit 

voorstel. De PMR stemt momenteel in. 

Schoolgids/schoolplan 

- Wordt doorgelopen en aangepast waar nodig. 

 

GMR 

- Mooie nieuwsbrief GMR. Onze MR staat in de spotlight. 

- Er wordt een cursus aangeboden MR start op 15/10 19.30-22.00. We geven 

allen aan hier wel oor naar te hebben. Michelle gaat kijken of we tegelijk aan 

kunnen melden. Na deze cursus zal gekeken worden of er nog een basiscursus 

vanuit de bonden intern ingekocht wordt. 



 

- Er is een nieuw personeelslid voor de GMR benoemd. De PMR leden hebben 

hierop mogen stemmen. 

 

MR volgend schooljaar 

- Nieuwe MR datum: Maandag 21 september 2020 Locatie Waalsprong. We 

bepalen dan welke data in 2020-2021 gepland worden. Na 3 jaar MR moet je 

jezelf herkiesbaar stellen en mogen anderen zich kiesbaar stellen en wordt 

daarop een ‘nieuw’ lid gekozen. 

 

Rondvraag 

- Geen nieuwe ouderleden nodig. Er komt nog een PMR lid Goffert. 

 

 


