
  

Notulen Medezeggenschapsraad Op Weg - Ooij 
Datum 16 december 2021  Tijd 19.00 – 20.30  Locatie: Teams 

Aanwezig: Yvette Claassen, Johannet König (secretaris), Anke Wijsmuller, Erik Lamers 

(voorzitter), Monique Vromen (gast) 

 
1. Opening en vaststellen agenda  
2. Notulen vorige vergadering. Zijn vastgesteld. 
3. Mededelingen directie 

a. Corona. Hoe gaat het met iedereen, Chaotisch en schakelen. Maar wel te 
dragen. Bij anderen gelatenheid. Vooral benieuwd hoe het hierna gaat. Er is 
ruimte voor alle emoties.  

i. Huidige maatregelen. Weinig aanvragen voor de noodopvang. Deze 
wordt gedaan door de stagiaires . Een leerkracht is 
eindverantwoordelijk. Er is volgende week geen onderwijs. 
Kwetsbare gezinnen worden niet school gemonitord deze week, dit 
wordt voor deze week (net als de andere vakanties)  door de 
gemeente gemonitord.  Leerkrachten hebben tijd voor alle 
administratie, voorbereiding, projecten etc.  

ii. Voorbereiding begin 2022 Voorbereiden voor onderwijs live en 
online.  

iii. Aanpak en draagkracht binnen het team is goed. 
iv. Digitaal en/of hybride lesgeven doet Op weg. De voorkeur ligt bij  

b. Vervangingswerkwijze 
i. Vervangingsprobleem doornemen 

ii. Te nemen stappen voor vervanging Vraag: oudmedewerkers, wie 
zijn dat? Dit gaat over pensionado’s.  
Tijdelijk uitbereiding leraren is uitbereiding van fte’s van 
leerkrachten die niet voltijd werken. (ook van andere scholen) 
De markt van onderwijsassistenten kan onderzocht worden. Zij 
zitten niet in een vervangingspool, dit is een nieuwe gedachte. 
Eventueel samenwerking met scholen die assistenten opleiden. 
LIO-studenten worden ingezet. Om ze een baan te geven is niet 
goed bevallen. Er is ervaring dat deze studenten niet afstuderen. 
(werken is immers interessanter dan afstuderen)  
Krabbel een organisatie die creatieve mensen met een onderwijs 
bevoegdheid een dag inhuren ter vervanging. Is nog in de 
onderzoekende fase in de gemeente Berg en Dal. Maar ook 
interessant om in de gaten te houden. (Kunstdag, beweegdag) 
Waardering van de ouders voor de creativiteit en inzet van directeur 
en team waarmee de vervanging geregeld wordt.  

c. Afstemmen met gemeente betreft sporthal. Op 17 december is een online 
meeting om af te stemmen wat er mist en wat er uit andere sporthallen 
gehaald kan worden om op korte termijn iets voor ons te betekenen. Om 
het beweging curriculum te kunnen geven. Leerkrachten zijn creatief in het 
bedenken van spel. Er wordt beter gepoetst en het dak is gemaakt.  

d. Werkwijze sociaal team Berg en Dal. Solange gaat naar Groesbeek en het is 
onduidelijk wie het in Ooij gaat doen. Tot half januari is Solange 
aanspreekpunt. Er zijn 30 kinderen op de gemeentelijke wachtlijst. Het 
advies om via de dokter hulp te vragen  

4. Agendapunten  
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a. Ouder/thema avond 22 en evaluatie 21. Er was op andere scholen weinig 
animo voor deze avond.  

b. Vorm toetsing groep 8 haal ik van het activiteiten plan af 
c. Toekomst Op Weg. Nog geen grote veranderingen en aankondigingen sinds 

de laatste keer dat het besproken is. De verwachtte groei van het KDV en 
BSO gaat in het vroegere sportzaal gemaakt worden.  

d. GMR. Op weg heeft geen afvaardiging in de GMR. We vragen ons af of we 
hiermee niet onszelf  Dit zijn kostbare uren. Dit overleggen Yvette en 
Johannet met Monique of we dit moeten aanzwengelen.  

e. MR cursus. Basistraining in een avond van 3 uur. Live in Ooij. Voorkeur 
februari maart. Yvette en Johannet nodigen andere scholen uit. 

f. Secretarieel jaarverslag. Komen wat aanpassingen in.  
5. Rondvraag Afstemming OV en MR. Er is gesprek tussen de voorzitters geweest en ze 

informeren elkaar. De leerlingenraad is enthousiast en mag in de koffiekamer met 
een kop thee overleggen en praten mee. Ze hebben een ideeënbus bedacht. Ze gaan 
dat toelichten in de klas. En ze willen graag kunstgras. Dit gaan ze onderzoeken. 
Yvette is begeleider. Er is een voorzitter en secretaris. Erik maakt een intentie 
verklaring samenwerking en vraagt of de raad bij de volgende bijeenkomst wil 
iemand van de MR aansluiten om informatie te geven. 

6. Punten voor nieuwsbrief/ouders. De samenstelling van de MR en welkom Anke. Hoe 
gaan ouders contact opnemen met de OMR. Pasfoto van iedereen erbij, aan het hek 
aanspreken en via de e-mail.  

7. Volgende vergaderdatum 17 februari 2022. Digitaal als het niet live kan.  
8. Afsluiten  

 
 

 


