Notulen 5 april 2022
Aanwezig:
Viènna, Ester, Miranda, Coen, Joey, Wendy en Rob
Agenda:
1. Akkoord notulen 14 februari 2022
2. Ontwikkeling IEP
3. NPO-plan
4. Nieuwbouw
5. Formatie 2022/2023
6. Verdeling/schema naar huis “sturen” van klassen
7. Rondvraag
1. De notulen worden goedgekeurd en komen op de site van De Lispeltuut
2. De eerste vraag die wordt gesteld is of Rob eerder dan 2 dagen de stukken kan sturen zodat
iedereen zich daar beter op kan voorbereiden. Rob zal hier rekening mee gaan houden.
Uit de IEP score is naar voren gekomen dat het rekenen beneden peil is. Hier zal door de
schoolleiding en geleden op ingesprongen moeten worden en zijn hier al mee bezig. Het
komt mede door de sluiting van de school dat er een achterstand is. Er zal per groep worden
gekeken wat het beste gaat werken voor betere resultaten. Rob geeft aan dat het een
landelijke meting is en dus een landelijk gemiddelde. Na de zomer zal er verder gekeken
worden waar de leergroei is en hoe dit door te pakken. In de eerstvolgende vergadering zal
dit punt nogmaals onder de aandacht zijn om te zien en te horen of er al verbeteringen
zichtbaar zijn en hoe dit is opgepakt. Met name wat gaat de school doen voor de
aankomende groep 8 in 2022/2023.
3. Rob geeft uitleg over het NPO-plan. De coaching die is ingezet gaat volgend jaar ook door. Er
is een leesconsulent, de inzet voor schoolontwikkeling heeft de hoogste prioriteit en
Stichting Leerkracht is een goede zet geweest waar de leerkrachten veel aan hebben en dit
ook in de praktijk brengen. Het budget gaat niet op dit jaar mede door personeel tekort.
Aangezien het budget niet op gaat voor dit jaar komt Rob hierop terug wat er nog “over” is
om in te zetten voor volgend jaar. Er wordt aangegeven omdat het rekenniveau niet op peil
is hier wat geld voor te reserveren. Door middel van bepaalde spelletjes extra aan te schaffen
zodat er voldoende is voor elk kind en elke groep. Rob gaat dit uitwerken.
4. De ontwerpfase is afgerond. Er is een presentatie gehouden door de architect. Inmiddels is
de inschrijving begonnen en hebben zich reeds 20 partijen ingeschreven maar nog geen
aannemer. Het is nog maar de vraag of augustus 2023 haalbaar is. Mocht dit niet zo zijn dan
zal het vakantierooster opnieuw worden bekeken aan aangepast i.v.m. de ingeroosterde
verhuisdagen. Het verzoek is om betere communicatie naar de ouders te doen i.v.m. de
verhuisdagen. Rob gaat dit nogmaals duidelijk omschrijven. Er is een proje ctgroep gestart
voor de buitenspeelterreinen van de school. Hier zitten ouders, activiteitencommissie, leden
van het schoolteam en mensen van de andere partijen in. Er zal ook aan de leerlingen
gevraagd worden om mee te denken.

5. Voor de vaststelling van de formatie 2022/2023 kan de MR een advies uitbrengen. Aangezien
de school weer groeit en er is uitgegaan van het budget van vorig jaar zal hier goed naar
gekeken moeten worden. Over de definitieve formatie zal de MR over geïnformeerd worden.
6. Het verzoek is om duidelijk naar ouders te zijn dat het personeel tekort een zeer groot
probleem is binnen de Lispeltuut. Ouders hebben hier vaak geen weet van, aangezien het
meestal intern wordt opgelost. Er is begrip vanuit de MR dat de rek bij leerkrachten er ook
uit begint te raken. Rob zal dit nogmaals duidelijk maken in een nieuwsbrief naar ouders, dat
groepen soms naar huis gestuurd worden omdat er gewoonweg geen leerkracht is om les te
geven aan de kinderen. Er zal zoveel mogelijk gerouleerd worden met groepen dat niet
steeds dezelfde groep naar huis moet.
7. - Wendy vraagt nogmaals om belangrijke stukken die besproken dienen te worden in de
MR deze op tijd te delen.
- Coen vraagt zich af hoe het zit met de evaluatie van het schooladvies. Rob geeft aan dat
hij er nog mee bezig is.
- Esther geeft toelichting over de GMR. De personen die in de GMR zitten zijn allemaal
gemotiveerd en enthousiast om er een goede GMR van te maken.
Actiepunten:
- Rob gaat inkomende stukken eerder dan een week voor de vergadering mee delen.
- Er zal een duidelijke brief komen omtrent de verhuisdagen die zijn ingepland
- Er zal een duidelijke brief komen over het personeel tekort en groepen naar huis sturen
naar de ouders.
- De MR zal tijdig geïnformeerd worden over de formatie 2022/2023 om hier een advies
over te geven.
- Rob komt nog met een overzicht over wat er is uitbesteed met betrekking tot de NPO
gelden
Punten eerstvolgende MR vergadering (13 juni 2022):
- IEP toetsen en resultaten
- Reken niveau aanpak
- Nieuwbouw voortgang

