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Stichting 

Primair Christelijk Onderwijs 

Nieuwleusen 

 

Agenda 

22 april 2021 

 

 
 
 
AGENDA                                         
 
Notulist: de Zaaier (Noëlle) 
Aanwezig: Marco, Sven, Joël, Claudia en Noëlle 
 

1. Opening – de Zaaier 
 

2. Vaststellen agenda 

 
3. Mededelingen / ingekomen stukken:  

Bert neemt afscheid, treedt vervroegd uit per 1 mei. 

 
4. Voorbespreken overleg Raad van Beheer  

Geen opmerkingen over genoemd.  

 
5. Verslag GMR dd. 25-01-2021 (bijlage A):  

Instemming begroting is gedaan. 
Geen reglement nog, Gert levert een nieuwe aan zodra die er is.  

 
6. Overleg Raad van Beheer – aparte vergadering, notulen volgen door Wiljan. 
 
7. Bespreken met bestuurder: 

a. Schoolondersteuningsprofielen (bijlage B) 
Er zijn leerkrachten die nu een scholing doen of volgend jaar waardoor de expertise per school er dan 
weer anders uitziet, de grafieken zijn van een momentopname. 
Het document zoals het er nu ligt, is nog niet makkelijk leesbaar voor ouders.  
b. Uitstroom voortgezet onderwijs (bijlage C)  
Ter kennisgeving bekeken.  
c. Uitslag ICT scan (bijlage D) 
We scoren boven de benchmark. We willen inzetten op het uitdiepen van digitale geletterdheid in de 
klas. 
d. Spreiding leerlingen scholen over Nieuwleusen (bijlage E) 
Opvallend is dat de Zaaier vanuit het hele dorp leerlingen krijgt.   
Gert wil meer balans brengen in aanmeldingen en leerlingaantallen bij scholen.  
De Meele kan misschien ook ruimte bieden aan leerlingen die nu naar het SBO gaan buiten 
Nieuwleusen. Er zijn gesprekken met het samenwerkingsverband hierover hoe dit er dan uit kan zien.  
e. Nationaal Programma Onderwijs 

a) Brief ministerie OC&W (bijlage F) 
b) Tijdpad (bijlage G) 
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c) Schoolscan (bijlage H) 
Het is een eenmalig bedrag wat wordt gestort waar we verantwoording (door een inventarisatie) 
voor moeten afleggen, het is onduidelijk of we het geld alleen in het schooljaar 20/21 krijgen of ook 
nog in 22/23. De overheid heeft een ‘menukaart’ met verschillende mogelijkheden waar je het geld 
voor kan  inzetten. Omdat het niet structureel geld is wat binnenkomt is het aangaan van vaste 
contracten lastig. De GMR moet instemming geven op het totaalplan, Gert hoopt dit eind juni te 
kunnen laten zien.  
 

8. Nabespreking beide vergaderingen 
 

9. Rondvraag 
 
- Hoe werven jullie nieuwe MR-leden? Aan het hek gevraagd. Oproep in de nieuwsbrief. Een mail met een 

flyer erbij met toelichting wat de MR inhoudt.  
 

10. Sluiting  
 

Actielijst:  
1. Nieuwsbrieven van elke school zetten we bij de GMR-bestanden in teams (Joël en 

Noëlle) 
2. Appgroep GMR aanmaken (Claudia) 
3. Flyer met wat de MR inhoudt bij de bestanden van TEAMS GMR zetten. 


