MR De Wentelwiek
Notulen vergadering 02-12-2020
Aan:

Yvonne Betting (overlegpartner), Connie Deiss (PMR), Hélène van der Heijden
(overlegpartner), José van Hugte (PMR), Marijke Hurkx (OMR), Rene van
Lieshout (OMR), Susanne Nagelmaeker (OMR) en Diana Pouwels (PMR)

Betreft:

Uitnodiging MR (overleg)vergadering

Aanvang:

Woensdag 2 december 2020, 20:00u

Locatie:

Online

Notulen overlegvergadering
• Opening
• Vaststellen notulen vorige vergadering, goedgekeurd.
• Vaststelling van de agenda.
• Mededelingen, geen.
• Ingekomen stukken, geen.
• Bespreekpunten
• Corona-inhaalprogramma: Jose vertelt dat er een plan ingediend is. We wachten op goedkeuring.
Ondertussen is er gestart met het opstellen van een programma, op reken- taal en sociaal/emotioneel
gebied.(inclusief fijne tussenmomenten). Het programma is beschikbaar voor alle kinderen die in de
coronatijd achterstanden opgelopen hebben. Het programma is tijdens het reguliere programma en ook
tijdens de vakanties. We willen starten in de kerstvakantie. Er is al gestart met een nul meting bij enkele
kinderen.

• Peuter-Kleutergroep met Korein, oriëntatie fase, de leerlingaantallen zijn globaal bekend. Aan het team
is gevraagd om na te denken over groepsverdeling, rekening houdend met de clusters. Op een andere

school gaan we kijken hoe een peuter-kleutergroep vorm gegeven wordt. Susanne vraagt hoe de
gemeente daar tegenover staat. Tot nu toe een open geïnteresseerde houding. Het is een lastige situatie
aangezien de financiering van beide instanties heel anders is.

• Combinatie 2/3, scholing. Er lopen twee trajecten van BCO. De offertes daarvan zijn binnen. Een
traject is de scholing voor de leerkrachten 2/3 met daarbij de communicatie naar ouders. Daarnaast is

deze communicatie naar ouders ook belangrijk voor andere groepen. Gezien de groepsgrootte kunnen
er komend jaar andere groepen ontstaan. Als school willen we de groepen binnen de clusters houden,
dus bijv. een groep 6/7 past daar niet binnen. Daarnaast gaat het rekentraject verder.

• Investeringswensen en begroting. Het overzicht wordt bekeken. Er zijn enkele vreemde bedragen maar
dat zijn bedragen waar wij geen invloed op hebben. De Eenbes kan ook niet uitleggen waaruit bepaalde
bedragen bestaan. Dit is een punt waar de directeuren ook tegenaan lopen.
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• Vergroening schoolplein, Helene legt uit wat er allemaal gedaan is. Volgende week vrijdag komen er
nog planten bij. Als de begroting goedgekeurd is mogen we nog een schommel aanschaffen. We willen
daar later, na corona, nog een keer een actie voor organiseren.

• Rondvraag,

• Helene vraagt waar het stukje OR/MR blijft. Dat komt eraan.
• Helene: Navragen processierups is gedaan. Rene stuurt het antwoord van de Gemeente door.
• Yvonne: kwaliteitszorg document/cyclische jaarplanning. De inspecteur wil dat wij cyclisch werken. Er is
geen vast format voor dit document.

• Yvonne: Volgende week heeft Yvonne een gesprek op het bestuurskantoor over haar invulling
Kersentuin/Wentelwiek. Bij de GMR aangeven dat we goed op de hoogte gehouden willen worden over
de eventuele veranderingen op directieniveau.

• Sluiting
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Notulen MR-vergadering
• Opening
• Vaststellen notulen vorige vergadering, goedgekeurd.

• Vaststelling van de agenda.
• Mededelingen, geen.
• Ingekomen stukken
• Verslag GMR-vergadering 04.11.2020, geen opmerkingen
• Bespreekpunten
• Kwaliteitsdocument-cyclische jaarplanning 2020-2021, duidelijk.
• Middelen meer- en bovenschoolse zaken, duidelijk.
• OR en ouderbijdrage, Rene is tijdens de vorige vergadering even aangeschoven. De OR heeft
aangegeven dat ze graag een limiet hebben. Dat gaat Rene met Bas opnemen.

• Plan bij sluiting school. Susanne en Marijke hebben de plannen van hun scholen gedeeld. Helene heeft
ze ontvangen en gebruikt ze als een basis indien nodig.

• Enquete, vragen zijn door de ouders van de OR ingevuld. Vandaar zijn meerkeuze vragen gekomen.
Het laatste stuk

Het is vervelend als de gesprekken niet helemaal gelopen zijn zoals u zou willen. We horen graag uw verbeterpunten.

We hopen daarbij wel op uw begrip mochten de punten die u aanhaalt, onveranderd blijven. Voor een volgend gesprek zou ik
- Wat meer van de klas willen zien (werkjes, plaats in de klas, hoeken)
- De keuze hebben uit meerdere vormen, digitaal met of zonder beeld en fysiek
- Geen verbeterpunten

halen we weg en wordt vervangen door: Heeft u nog tips voor ons?

De zin Er wordt nauwlettend op toegezien dat kinderen op tijd komen wordt eruit gehaald.
Bij het laatste item kan extra aangegeven worden dat het fijn is dat er iemand bij de poort staat.

• Professioneel Statuut, De GMR heeft dit weer op de agenda gezet.
• MR stukje nieuwsbrief, We zouden als MR ook vaker een stukje in de nieuwbrief kunnen zetten, bijv.
over de enquête. Rene maakt een voorstel.

• Bijwerken Actieplan, gedaan.
• Bijwerken Jaarplan, gedaan.
• Rondvraag.

• Sluiting
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