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Primair Christelijk Onderwijs
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AGENDA
Notulist: het Kompas (Sven)
Aanwezig: Noëlle, Claudia, Joël, Marco en Roelof
1. Opening – Claudia
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen / ingekomen stukken:
- Nav afscheid Bert, wordt namens de GMR nog een bloemetje geregeld
- Concept statuut en regelement MR, wordt tijdens het volgende GMR overleg besproken. Deze zijn
uniform binnen de Stichting. School-specifieke zaken kunnen worden toegevoegd aan het huishoudelijk
regelement van de school.
4. Verslag GMR dd. 22-04-2021 (bijlage A)
- Punt 6 - overleg Raad van Beheer nog geen notulen van mogen ontvangen
5. Bespreken met bestuurder:
a. Inzet NPO gelden gekoppeld aan formatie

De NPO gelden in deze vorm zijn niet structureel. 1e jr €700,00 per leerling, 2e jr €500, 3e jr €550
(aanname vooruitlopende op zogenoemde bekostigingsgelden per 2023). Binnen de stichting is het
divies: Eerst de basis op orde en dan de school-specifieke zaken (obv scan per school door
directeuren en klankbordgroep van een aantal ouders). Dit komt neer op: 60% personeel, 40%
stichting breed obv uitkomsten scan per school. Gert gaat een algemeen schrijven uitdoen voor alle
ouders mbt dit onderwerp.
b. Eindtoetsen / Uitstroom voortgezet onderwijs (bijlage D)

Nieuwe leerlingvolgmethode IEP (ipv CITO) is even wennen. Gaat ook obv nieuwe wegingsmethode,
obv kenmerken ingegeven vanuit SCP. Hierdoor ontstaan een vergelijking op scholen in een meer
soortgelijke gemeenten in het land. De laatste eindtoets van dit jaar wordt in deze vergelijking niet
meegenomen. Obv overige eikmomenten zitten er qua rekenen 3 scholen en obv taal 1 school onder
het landelijk gemiddelde. De resultaten qua rekenen worden verder geanalyseerd. Met de gerichte
uitkomsten is er direct een koppeling te maken met de inzet van NPO gelden (a).
c.

Enquête huisvesting (bijlage E & F)
Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat ouders de kleinschaligheid, maar ook het
multifunctionele in een school erg belangrijk vinden.
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d. Scenario’s huisvesting gemeente Dalfsen (bijlage G)

Gemeente Dalfsen is met alle schoolbesturen in gesprek over de toekomstvisie (2030) van de
scholen en de bijbehorende leerling prognose. Voorkeur van de gemeente gaat uit van 3 scholen
binnen de Stichting, dat is voor het bestuur geen optie! Ook de leerling prognose zoals deze wordt
geschetst is niet iets waar het bestuur achter staat. Scenario A inclusief de Meele, wordt nu
doorgerekend en in september zal er vanuit de gemeente een globaal plan moeten liggen.
6. Nabespreking beide vergaderingen
7. Rondvraag

-

Roelof neemt als oudergeleding van de Meele afscheid van de GMR. Er is inmiddels een opvolger
gevonden. Deze zal tijdens de eerst volgende MR vergadering van de Meele daar aansluiten.
Data vergaderingen GMR worden vast gesteld obv vergadermomenten bestuur. Deze momenten
worden uitgevraagd.

8. Sluiting
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