
 

 

 

Notulen 3 februari 2020 

 

 
 
Locatie: Goffert 
Tijd: 19.30 
Voorzitter: Martijn 
Aanwezig: Dirk, Martijn, Muriel, Kristof, Michelle, Elske, Anke 
 
 
Mededelingen 
Geen bijzonderheden 
 
Notulen 2 december 

- De verwijzing naar het SBO is altijd laag geweest. Ondanks dat de andere groepen ( binnen 
de reguliere scholen) opgestart gaan worden in Lent, zal dit weinig invloed hebben. Omdat 
de kinderen die toch al doorverwezen zouden worden, nog steeds doorverwezen zullen 
worden. IB-er Waalsprong is langs geweest op scholen om te ondersteunen voor mogelijke 
verwijzingen naar het SBO. De dependance heeft ongeveer 10 lln. 

- De blusinstallaties zijn in Lent nog niet gecontroleerd. Dit blijkt niet in het contract te staan ( 
van Walderen?). Adjunct Waalsprong gaat kijken wie deze dan behoort te controleren. 

- Vraag over SO4 komt dadelijk terug bij huisvesting 
- Notulen zijn verder goedgekeurd. 

 
Begroting/jaarrekening en jaarstukken 

- Er zijn geen documenten op voorhand verstuurd. Normaal wordt er een kleine samenvatting 
gegeven. Directeur laat een aantal stukken zien en spreekt dit door met de MR. 

- Er wordt nu beter rekening gehouden met de tel data 1 oktober en 1 februari, anders 
ontvangt de school geen geld voor deze leerlingen. 

- Dirk zorgt voor een printafdruk van het ‘dashboard’ van de begroting. 
 

Vervangingsprotocol  
- Er is een protocol opgesteld om de korte en langdurige vervangingen op te vangen op de 

Windroos. Gezien het lerarentekort zal het gaan gebeuren dat er steeds vaker kinderen toch 
naar huis gestuurd worden. Er is veel nagedacht over, hoe we het anders kunnen doen. 

- Een groep opdelen is eigenlijk geen optie. Als nood kan dit een optie zijn, maar op de langere 
termijn niet, want je belast andere collega’s.  

- Er komen nieuwe leerlingen binnen op school, echter zitten we al bijna vol. Er is weinig extra 
personeel aanwezig om die leerlingen op te vangen. 

- Hoe zit het op lange termijn? Er zal niet snel een oplossing voor het leraren tekort te vinden 
zijn. 
We zijn al bezig met zij-instromers op te leiden. Wij denken dat hierin ook de toekomst ligt, 
zelf mensen opleiden. 

- Waalsprong een apart vervangingsprotocol maken 



 

- Foto en naam in de klassenklapper, mag dit AVG technisch? 
- Clooser is het programma waarmee we vervanging kunnen regelen. In de vervangingspoule 

zitten ongeveer 25-50 leerkrachten. Maar binnen een bestuur van 32 scholen is dit snel leeg. 
De poule wordt verder niet aangevuld, dit vanwege de kosten. 

- Het protocol wordt aangepast en komt nog ter instemming terug in de volgende vergadering 
ter goedkeuring. 
 

Werkverdelingsplan 
       -      Dit is een nieuwe verplichting vanuit de cao. 

- Daaronder valt het taakbeleid: 
Je brengt daarin in kaart wat ieder personeelslid gaat doen. Welke uren ze moeten werken, 
hoeveel uur daarvan lesuren moeten zijn. Hoeveel tijd diegene krijgt voor voor- en 
nakijkwerk. Dit wordt in samenspraak gedaan met de personeelsleden. 

- Alle afspraken moeten volgens de cao netjes nageleefd worden in uren en taken. 
- Dit wordt afgestemd met het team. 
- Er wordt een nieuw online programma gebruikt (Cupella) om dit plan in kaart te brengen 

 
Inspectiebezoek 

- Ze zijn langs geweest op beide locaties 
- Ze hebben een klasbezoek afgelegd, gesproken met leerlingen en leerkrachten en 

documenten ingekeken. 
- Het is een bestuursonderzoek, vanuit daar komt er een verificatieonderzoek. Daaruit is de 

Windroos gerold. De inspectie bekijkt dan, zien we het geen terug wat we op bestuursniveau 
gehoord hebben. 

- We krijgen geen volledig verslag van dit bezoek. We hebben een GOED gekregen voor het 
pedagogisch klimaat. 

- De leerkrachten hebben het compliment gekregen dat zij vonden dat er met zeer veel 
respect gekeken werd naar de leerlingen. Ook werd er met veel respect en warmte gepraat 
met de leerlingen. 

- De verbeterpunten worden meegenomen in het meerjarenplan.  
– meer naar de didactiek kijken, taalonderwijs, leesonderwijs. 

 
Huisvesting 

- Op de Goffert heb je de 3-5 en 7 sprong. Dit zijn leerlingen die langzamer leren dan de 
gemiddelde SBO leerling. We zijn aan het kijken hoe we deze leerlingen zo lang mogelijk, het 
geen kunnen bieden wat ze nodig hebben. Wat kunnen wij in samenwerking doen met 
andere partners om de leerlingen zoveel mogelijk te kunnen bieden. 

- We gaan samen met Entrea ( SO4, zitten al in hetzelfde gebouw Goffert), kijken hoe we de 
leegstand verder in kunnen vullen. Kun je meer samenwerken of andere vormen aan gaan 
bieden? We willen kijken of we de hele basisschool leeftijd aan kunnen bieden ( 4 t/m 13). 
Opvang, zorg en onderwijs bijvoorbeeld samen laten komen. 

- Op de Waalsprong zijn ze ook gaan kijken of er meer mogelijkheden zijn qua opvang, 
onderwijs en zorg. De dependance groeit ook. 

 
 
 
 
 
  



 

GMR  

- 12 maart is er een themaborrel voor de MR-en van de GMR.  
- Personeelsbeleid, verder de standaard stukken die aan bod komen. 
- Michelle stuurt de vragen nog even door, graag deze week reactie. Dan kan dit door naar de 

GMR. 

 
Vacature personeelslid MR en ouderlid MR 

- Vacature voor personeelslid stuurt Michelle volgende week rond binnen het team. 
- Cursus voor specifiek maatwerk binnen de huidige MR. 
- Vacature ouder lid,  via leerkrachten rondvragen of zij een ouder op het oog hebben voor de 

MR. Oproep op de website plaatsen en op social schools. 

Rondvraag 

- Geen rondvraag 

Volgende vergadering maandag 30 maart op de Waalsprong 

 


