Notulen MR vergadering 17 mei 2022
Datum 17-5-2022
Geplande aanvangstijd 18.15
Geplande duur 2 uur
Werkelijke aanvangstijd
Werkelijke duur

aanwezige deelnemers

Afwezige deelnemers

extra info

personeels geleding

nienke goossen

aanwezig vanuit directie : Jan Roose

Khaled Vervaeck

Chris dreves

Hugo Staelens (VZ)

Nancy de Bruijn (SC)

Patrick van den Bos

Karen Van Lancker

Robin Claerhoudt

Peter Tanghe

Gonda van Zundert

Julia de Cock
Alice Martens

Locatie
Voorzitter H. Staelens

ouder geleding

Secretaris N. de Bruijn

Henk de Koeijer

Sandra Huijsman

Tom Willaert

leerling geleding
Luca de Feijter

nr.
1

agendapunt
Opening

Fabian de Vries

tijdindicatie
18.00
18.05

opmerkingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de rector en Chris
Na aanpassing van een spellingsfout is het verslag goedgekeurd

aantal bijlagen
1

2

verslag vorige vergadering

3

Ingekomen stukken
NPO gelden

18.10
18.15

geen op of aanmerkingen. De stukken zijn ter kennisneming aangenomen.
4
Vanuit het bestuur krijgen wij de brutto formatie aangeleverd. Op pg 9 is deze gesplitst om te gaan rekenen wat hebben we als
4
basisbekostiging. Als je met de basisbekostiging de lessen zou moeten doen dan zou je flink moeten inleveren. Daarom hebben we ervoor
gekozen om de basisbekostiging uit te breiden met NPO gelden die we op deze manier in kunnen zetten om de groepsgrootte af te vlakken.
In de lessentabel zijn er voor bepaalde klassen mentoruren uitgehaald en deze (en andere mentoruren van klassen die al jaren geen
mentoruren meer hadden) zullen er met NPO gelden weer mentoruren in gezet worden. Zo ook hebben we met NPO gelden de formatie
van het OOP opgehoogd om door extra inzet van OOP de leerlingen een meer veilig vertrouwd gevoel te geven. Zo kunnen we de
ontwikkeling van de kernteams meer tijd geven om alles op te zetten zodat we kwaliteit leveren aan de leerlingen en personeel. Je hebt
natuurlijk de keuze om NPO gelden te spreiden of geld in 1 keer in te zetten. Wij hebben ervoor gekozen om NPO gelden uit te vloeien. Als
schoolleiding denken wij de het onderwijs het meest gebaat is met het zorgen voor rust om grote sprongen te behalen bij de basis. De
leiding neemt het mee om het mentoraat terug in de lessentabel te verwerken. Dit is een wens vanuit de MR en dat zullen ze nu op deze
manier verwerken. Dan komen we over 2 jaar wel op het punt van hoe gaan we het mentoraat dan financiëren?!?!

lessentabel

19.00

Is al aan bod gekomen bij punt 4. De leiding neemt alles terug mee en zal een correcte versie aanleveren met alle aanpassing hierin
verwerkt. Voor wat betreft M&R zal het bestuur kijken wat (wettelijk) al dan niet moglijk is voor aanpassingen/veranderingen. We moeten
dus terugkoppeling afwachten.

4

5

6

lestijden 22 23
19.15

7

afronding eind schooljaar

8

rondvraag

9

sluiting

instemmingsverzoek is goedgekeurd maar wel met de opmerking dat de bovenaula opgeknapt zal worden en een gezelliger, aantrekkelijker
gebied gaat worden. De leerlingen gaan er mee aan de slag, ze zullen extra leerlingen zoeken en dan een afsrpaak maken met de rector.
Ellen is nu met de schoolgids bezig. De bevorderingnormen komen er aan. Zowel Jan als Nancy gaan in het archief kijken welke punten er
nog aan bod komen zodat deze tijdig aangeleverd kunnen worden.
geen punten op de rondvraag. Tom had wel nog een punt maar dat zal hij op papier zetten en aanleveren ( aangaande het Pfas). Jan is nog
in overleg met de gemeent over een programma waarin wij ons bekend hebben gemaakt om als pilot hiermee aan de slag te gaan. Deze
aanvraag voor de subsidie is gedaan in veband met aan de slag gaan op cultuur en maat voor achterstandswijken/leerlingen. Er zal dus nog
een plan gemaakt worden van alle partijen.
om 19.30 sluit de voorzitter de vergadering

besluit / actie
Na aanpassing van de spellingsfout kan het verlsag gepubliceerd
worden op teams.
Leiding zal de mentoruur (is nu in het leven via NPO gelden) terug
verwerken in de lessentabel.

3

De leiding zal alle op en aanmerkingen verwerken in een nieuwe
versie welke opnieuw aangeboden al worden.

2

instemmingsverzoek les- en pauzetijden is goedgekeurd

