
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum Dinsdag 8 februari 2022
Tijd 18.30-19.30 uur
Voorzitter Matthijs Schukking
Notulist Nanda Slokker

Oudergeleding Leerlinggeleding Personeelsgeleding Schoolleiding
☒ Ype van der Brug ☐ Boet Heijmerink ☒ Iris Hoogendoorn ☒ Marcel van Dijk
☒ Silvia Looman ☒ Irene van Munster ☒ Rishma Jadnanansing ☐ Annerieke Kroeze
☒ Gerda de Weerdt ☒ Jill Kapteijn ☒ Bas van der Meij

☒ Berdien Rebel
☒ Matthijs Schukking

☒ Aanwezig☐ Afwezig mk☐ afwezig zk ☒ Nanda Slokker

1. Opening
18.35 uur, online vergadering.

2. Mededelingen

Corona
De afgelopen weken is het erg rommelig geweest. Voor school het hoogtepunt van de pandemie tot zover.
Er zijn veel afwezigen, zowel leerlingen als personeelsleden en het aantal besmettingen in school blijft
hoog. Daardoor is nu meer lesuitval dan gewend. Het hybride lesgeven is erg lastig voor de docenten.

NPO gelden
Het is een uitdaging om de NPO gelden op een goede manier uit te geven. Alle scholen vissen in dezelfde
markt. Extern in te huren instituten, zoals Lyceo, hebben vervolgens weer moeite met beschikbaarheid van
personeel. Er zijn weinig alternatieven. De gelden mogen iets worden uitgesmeerd over de jaren, maar het
probleem is nu en wil je niet verleggen.
Kleine klassen zou een fantastische oplossing zijn, echter is dat formatief niet rond te krijgen en is het
schoolgebouw hiervoor te klein. De schoolleiding is druk bezig om te kijken wat er wél mogelijk is.

Examennormen en overgangsnormen.
De overheid heeft wederom de examennormen aangepast.
School twijfelt of de overgangsnormen moeten worden aangepast. Dit komt omdat is geconstateerd dat
veel kinderen, door eerder versoepelde overgangsnormen, niet op de juiste plek zitten. Dit jaar is bijna
alles op school doorgegaan, alleen individueel meer absenties. Om de leerlingen vanuit de brugklas goed
te determineren, wordt naast het reguliere niveau, de dakpanklas ingezet. Als bij een leerling het niveau
nog niet duidelijk is, komt deze in de dakpanklas terecht.

Open Huis
Naast het digitale Open Huis, mogen er nu ook leerlingen op bezoek komen in school. Vrijdag 11 februari
krijgen groep 8 leerlingen een rondleiding en volgen twee lesjes. Die gebeurt in verschillende rondes om
alles goed te kunnen spreiden. Ouders mogen niet de school in. Daarom wordt het schoolplein gezellig
gemaakt met vuurkorven, koffiekraampjes etc. Als het verder in het schooljaar toelaatbaar is, zal er ook
een gelegenheid worden gecreëerd voor groep 7 leerlingen.
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Reizen
School heeft besloten dat alle reizen in Nederland zullen blijven. Er wordt gekozen voor zekerheid door nu
iets leuks organiseren in Nederland wat door kan gaan in plaats van het naar het buitenland gaan wat
onzeker is. Ook wil school zich niet begeven in de situatie wie wel of niet gevaccineerd is en mogelijk
iedere dag op locatie testen e.d. Het blijft wel ontzettend jammer dat deze keuze gemaakt moest worden.

3. Rondvraag
-

4. Notulen 24 november 2021
De notulen zijn akkoord bevonden.

5. Q1 2021-2022 rapportage
Vragen naar aanleiding van de Q1 rapportage:

- Hebben werkstudenten het naar hun zin?
Ze hebben het erg naar hun zin. Het is ook een leuk betaalde bijbaan. Ze vangen veel lessen op
en geven bijles. Ze zijn erg waardevol.

- Wat heeft prioriteit gehad voor de werkstudenten?
Het opvangen van lesuitval is even belangrijker geweest dan het geven van bijles. Nu gaat dit weer
beter.

- Het begrote bedrag was vrij groot. Het gerealiseerd bedrag komt hoger uit, zelfs zonder de NPO
gelden. Hoe komt dit?
De subsidies vallen gunstiger uit dan gedacht. Ook zijn er iets meer leerlingen dan
geprognotiseerd.
Punt van aandacht blijft wel het solidair afstaan van gelden aan andere GSF scholen. De geld
ontvangende scholen staan er inmiddels beter voor dan de geld gevende scholen.

- Wat is digisprong precies?
Het is een door de overheid toegewezen subsidietraject. Het gaat enerzijds om het helpen van het
Casparus College met het opstarten van het Chromebook Onderwijs. Aan de andere kant is er een
interne scholing om het eigen personeel op een bepaald niveau te krijgen met o.a. betrekking tot
digitale onderwijsondersteunende hulpmiddelen.. Onze Chromebook coaches krijgen hier taakuren
voor en deze worden uit de subsidie betaald.

- De realisatie van het aantal FTE komt lager uit dan begroot. Hoe komt dat?
Dat komt niet vanwege het niet kunnen vinden van personeelsleden, maar dat er toch een klas
minder is bijvoorbeeld.

- Waarom is nog niet alles ingevuld in de verantwoording schoolprogramma NPO?
Dat komt omdat het een ‘levend’ document is. De NPO gelden worden achteraf door het bestuur
verantwoord aan de accountant.

6. Sluiting
Om 19.11 uur sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 29 maart om 17.30 uur.
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