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Aanwezig

Oudergeleding

● S. Rappange

● M. Lenis aanwezig online

● F. Hengelaar

Personeelsgeleding

● G. van der Weide

● F. Stuurman

● J. Kleene aanwezig online

Overige aanwezigen:

● J. Verhoeven

1 Opening en vaststellen agenda

Het werkverdelingsplan is een stuk voor mei/juni (o.a werkdrukmiddelen besteding), als die door

team is gemaakt.

Tip om einde schooljaar goed te kijken naar jaarkalender volgend jaar;  of alle stukken op de juiste

datum staan.

2 Werkverdelingsplan / Formatieplan en groepsindeling volgend schooljaar

Formatieplan; er zijn 2 scenario’s voor schooljaar 22/23 gemaakt, met daarin 9 of 10 groepen. Laatste

scenario’s doet meeste recht aan belang van kinderen. Dit wordt bekostigd met NPO Geld, met als

doel kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dit is daarvoor een juist bestedingsdoel.

Kinderen/ouders kunnen voorkeur aangeven in gesprek school over de verdeling. Over 2 jaar is

verwachting dat naar 9 groepen toe moet.

Mr geeft aan dat nodig is dat er een stabiele bezetting komt op groep 7. Formatie indeling groep 7

wordt gedegen naar gekeken.

Afnemende leerlingeninstroom. Vanuit westen is er instroom, maar ook sprake van veroudering in

het dorp. Veel positieve gesprekken. Jeroen kijkt na hoe Bernulphus zich verhoudt met andere

scholen in Oosterbeek qua instroom en aanmelding.

PMR stemt in met scenario 1, OMR adviseert positief over formatieplan.

MR vraagt hoe dit naar ouders wordt gecommuniceerd? Afgesproken wordt om in week  21 mrt

bericht te doen naar alle ouders.  MR leest mee met de brief, daarin korte doorkijk maken naar

2022/23.

Formatieplan; Er worden diverse personele mededelingen gemaakt; school heeft te maken met veel

uitval/ziekte. Invalpool is ook leeg. Daarom wordt een externe leerkracht (tijdelijk) ingehuurd.



Werkdruk middelen wordt komend jaar ingevuld door vakleerkracht gym en extra leerkracht.

Zij-instroom; volgend jaar start een nieuw traject. Er is 1 plek op Bernulphus en zes sollicitanten.

Komende tijd wordt hierin een keuze gemaakt.

3 Ontwikkelopdracht Kleuters

Afgelopen week is hierover door Christl een presentatie gegeven. Er is meer samenwerking en rust te

zien, gaat dus goed. Begeleiding ligt bij Christl, kan veel op afstand maar is ook op school.

4 Terugkoppeling bezoek CVB 3 feb.

Positief gesprek, goede schoolontwikkeling te zien. Kortere lijnen zijn gewenst, dergelijke bezoeken

zouden vaker en wellicht korter kunnen, ook om te voorkomen dat het als een inspectie overkomt.

5 Inbreng MR diverse punten

MR vraagt; over het standaard televisie kijken tijdens eten/pauze, wat aantoonbaar ongezond is.

Leerkrachten geven aan dat pauze ontspanningstijd is volgens inspectie (van half 9 tot 2 doorwerken),

continurooster zorgt ervoor dat leerkrachten constant aan staan en dan behoefte hebben aan rust.

Afspraak is 1 pauze voorlezen, 1 pauze filmpje kijken. Dit gebeurt niet altijd.

MR vraagt of ook instructies worden gegeven bij huiswerk. Leerkrachten geven aan dat vanaf groep 5

huiswerk mee wordt gegeven. Er is een kwaliteitskaart voor. Er wordt in bovenbouw meer aandacht

besteedt aan ‘’leren leren’’. Goed om daar bij middenbouw (groep 5 /6) aandacht aan te besteden;

hoe leer je voor een toets? Afspraak; volgend schooljaar wordt de kwaliteitskaart opnieuw tegen het

licht gehouden.

MR vraagt of er ook aandacht is voor groep anders denkende kinderen, bijvoorbeeld die geen zin of

tegen carnaval opzien. Bij thema Lentekriebels wordt daar nu aandacht aan besteed.

6 Afsluiting met rondvraag

Wanneer worden foto’s gemaakt voor de website? Jeroen gaat erachter aan.

De gemeenschappelijke GMR Dag; Sophie checkt of het mogelijk is aan te sluiten.

De actiepunten zijn nagelopen.

Actiepunten

● Werkverdelingsplan op agenda mei; Matthijs

● Einde schooljaar; jaarkalender goed bekijken; Matthijs met Jeroen

● Check instroom Bernulphus met andere scholen Oosterbeek(aanmeldingspercentage); Jeroen

● Brief groepenverdeling maken en MR Meelezen; Jeroen, MR

● Kwaliteitskaart instructie huiswerk nalopen; PMR

● Foto’s website maken; Jeroen

● GMR Dag aansluiten mogelijk is; check door Sophie

● e-mails versturen vanaf adres mr.bernulp………; Gijs

● Fenje koppelen aan mr drive; Gijs


