
                                                                                                                                            
 
 

                                                                                                            

 

Prins Clausschool Nijmegen  

 
Notulen MR vergadering donderdag 23-5-2022 
 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd:  21.30 
Locatie:  Locatie 40 
 
Aanwezig: William van den Berg (directie, vanaf 20.30uur), Mendy van de Pavert (personeelslid), 
Mirna de Ruijter (personeelslid) Merijn Elbers (personeelslid), Michiel Smeets (ouderlid) Elisabeth 
Elbers (ouderlid) en Anneke Kersten (ouderlid/voorzitter) 
 
 

 
 
 

Nr. Onderwerp 
 

1.  Opening en mededelingen 
Geen mededelingen 
 

2.  Notulen 29-3-2022 en actielijst 
Samenvatting MR-vergadering voor in het PeeCeetje opstellen.  
 

3.  Ingekomen post 
Tot dusver geen ingekomen post 
 

4.  Inzet AOB  
De vier uur die we aan deskundigheid bevordering in kunnen zetten, gaan per kalenderjaar. 
Het aantal uren dat de AOB rekent voor het bestuderen van het formatieplan, is niet 
vastgesteld. Als MR kun je gerichte vragen stellen over het formatieplan en daarna maakt de 
AOB een ‘offerte voor de tijdsinvestering’. 
We kunnen eventueel ook voor beiden inzetten: 2uur deskundigheid bevordering en 2 uur 
voor feedback op formatieplan. Houd bij het eerste wel rekening met een voorbereidend 
gesprek met de contactpersoon van de MR en de AOB-adviseur. 
 
De AOB geeft aan dat de formatie gaat over het geheel van functies, de aard van de functies 
en aantal FTE i.c.m. de beschikbare middelen. Het is meer dan alleen een tabel met cijfers 
over het personeel. 
 
Vóór de zomervakantie is er in ieder geval geen plek meer voor deskundigheidbevordering. 
 
 

5.  Schoolgids  
Nog geen variant op de huidige schoolgids. In grote lijnen blijft de schoolgids hetzelfde. We 
zetten de vraag door naar de directie. 

6. I
n 
Insmeerbeleid kleuters 
Opzet wordt ondersteund door collega’s en MR. 
Bij de kleuters speelt zich dit het meeste af. 
Wij hebben dit als voorstel: 

- Als kinderen in de middag langer dan 15/30 minuten buiten spelen (bijvoorbeeld met 
extra speeltijd of bij een buiten gymles) smeren de kinderen zichzelf nog een keer 
extra in. 

- Kinderen die allergisch zijn voor zonnebrand nemen hun eigen zonnebrand mee 
- Op school is er zonnebrand aanwezig voor de kinderen die geen zonnebrand mee 

hebben 
- Ouders worden geïnformeerd over de eigen verantwoordelijkheid om het kind 



                                                                                                                                            
 
 

ingesmeerd naar school te sturen (wie gaat dit doen?) 
- William communiceert dit met de ouders en collega’s.  

 

7.  Punten directie 
- Nieuwbouw  

Stand van zaken. Nieuwbouw wordt opgeschort vanwege onderzoek van flora-fauna 
bij sloop huidige gebouw locatie 40. 

- Schoolzelfevaluatie 
Inzicht krijgen in de resultaten van de school van de afgelopen jaren. Rekenen en 
Sociaal emotionele ontwikkeling zijn de speerpunten van de PCS het aankomende 
jaar 2022-2023. 

- Cito opbrengsten januari 2022 
Rekenen over de gehele linie een aandachtspunt. Extra inzet in groep 7 d.m.v. het 
traject: ‘Foutloos rekenen’.  

- Evalueren NPO-gelden 
Personeel, studiedagen, inhuren overig personeel. Worden betaald vanuit NPO. 
Het is lastig om de resultaten te meten. Dit is subjectief. 
Audit is positief beoordeeld. Mogelijk te verklaren door de NPO gelden (studiedagen 
EDI, stichting leerkracht, TEAMkracht).  

- Inzet werkdrukmiddelen: Continuïteit is belangrijk.  
- Stand van zaken formatieplaatje 2022-2023.  

Er zijn nog wat puzzelstukjes in te vullen. Veel losse eindjes door verlofaanvragen 
van collega’s.  
  

8.  Arbobeleidsplan/Risico Inventarisatie Evaluatie  
Er is niks meer aan gebeurd. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen rondom het 
opschorten van de nieuwbouw.  
Nu is de vraag wat er nog mag en moet gebeuren op beide locaties? 
Het RIE-rapport ligt bij Conexus. Zij gaan bekijken wat er nu moet gaan gebeuren?  

9.  Rondvraag 
N.v.t.  
 

10.  Actielijst volgende vergadering 
 

 
 
 


