
Notulen MR 20-1-2022

1. Welkom
Vivian van Lumich, welkom ouder/ toehoorder tijdens deze vergadering. Vivian heeft
interesse om deel te nemen aan de MR. Op dit moment zijn alle posities ingevuld en is er
geen ruimte, maar de afspraak is gemaakt dat Vivian als toehoorder aanwezig zal zijn
tijdens de vergaderingen.

2. Notulen 18-11-2021
Reeds goedgekeurd.

3. Schoolklimaat
Installatiebedrijf Van Lier is benaderd om een offerte te maken om evt. airco’s te plaatsen.
Verwachting is dat deze eind januari afgegeven zal worden.
Subsidies die te verkrijgen zijn vanuit de overheid, omtrent corona, kunnen alleen worden
uitgegeven aan WTW-systemen en niet aan airco’s.

Idee:
14 maart Suus van Pol en Rob Oudenhoven namens de GMR en
Ralph Henssen, algemeen directeur uitnodigen en personen uit de MR van Wessem.
Actie door Linda en Will

14 april sluiten Suus en Rob namens de GMR aan om kennis te maken en de communicatie
tussen de MR en GMR te bespreken.

4. Begroting
Audrey neemt ons mee in de begroting en licht deze toe.

5. Stabiliteit TSO
Jolanda Hermans neemt het stokje over als coördinator bij de TSO, de communicatie
verloopt nu stroef. Audrey gaat nog het gesprek aan met de huidige TSO coördinator.

6. Professionaliseringsplan 2021 en 2022
Wordt toegelicht door Audrey. Als er wordt ingestemd ondertekenen Johan en Willy dit plan
(voorzitter en secretaris).

7. Samenwerkingsverband
We gaan naar een andere structuur. Elke school krijgt een eigen budget en kan hier
ondersteuning voor inkopen. Per school is dit een €10.000, dit is lastig goed in te zetten (te
minimaal).
Naar onze stichting WIO en de stichting SPOLT is uitgesproken dat we een ‘nieuw
samenwerkingsverband’ aan willen gaan. Mensen die nu binnen zijn, onze
schoolondersteuner Ingrid Spijker, willen we graag binnenshuis houden voor onze school,
leerkrachten en leerlingen.
Binnen de denktank wordt er gekeken hoe dit plan toch financieel haalbaar is om beide
samenwerkingsverbanden te laten mengen.



Beide stichtingen hebben gekeken naar de mensen die extern nodig zijn om ondersteuning
te bieden binnen de scholen, er wordt hard gezocht naar mogelijkheden en gelden.
De gelden vanuit de overheid zijn niet afdoende.

8. Schoolontwikkeling Jeelo
Thema ‘personen van vroeger’, helaas door corona niet ten volste uit te voeren. De
gezamenlijk start was de Sagenroute ism de Heemkundevereniging.
Bij de kleuters is het zo dat de leerkracht zelf nog veel aanpassingen maakt binnen het
thema om het aantrekkelijk te maken en de kleuters zo betrokken mogelijk zijn.
Kleuters nemen spullen mee en het leeft enorm.
In de bovenbouw is het zo dat ook daar de stapstenen worden aangepast n.a.v. de interesse
van leerlingen. De vrijheid om zelf stappers aan te vullen en aan te passen moeten we als
leerkracht en leerling gaan voelen en inzetten.

9. Maken van de agenda
De voorzitter geeft aan dat hij het lastig vindt om de agenda te maken, omdat hij de inhoud
van agendapunten niet kent of weet.
Hoe is de gang van zaken?
Audrey levert de stukken aan die nodig zijn voor de vergadering.
Voorstel is dat Willy als secretaris een subtitel, in korte woorden, stelt onder de
agendapunten en met Johan hierover in gesprek gaat.

10. Rondvraag
Vraag van Luc;

- Notulen MR zijn niet accuraat op de website, graag actualiseren.
- Sociale media in de midden- en bovenbouw op de agenda zetten en regelmatig terug

laten komen.

14 maart plannen voor GMR leden, Ralph en MR vertegenwoordiging Wessem, online
afspraak, 19.30.

Vivian vanaf nu uitnodigen voor de MR-vergaderingen, 14 april 19.30.
Live op school 19.00


