MR De Wentelwiek
Notulen (overleg)vergadering 10-02-2021
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 10 februari 2021, 20:00u

Locatie:

Online

Notulen Overlegvergadering
• Opening
• Vaststellen notulen vorige vergadering, Helene, corona inhaal programma, de subsidie is binnen maar nog
de goedkeuring van het bestuur om benoemingen van de collega’s uit te breiden nog niet.
De notulen zijn goedgekeurd.

• De agenda wordt vastgesteld.

• Geen mededelingen.
• Bespreekpunten
• Heropening scholen: hoe is de start bevallen? Enthousiaste kinderen, fijne looproutes, fijn dat er
mensen bij de poort staan. De Eenbes afspraken zijn helder en in het verlengde van de afspraken van de
overheid. Enkele kinderen zijn nog niet op school. Met de ouders is contact op genomen en de meeste
van deze kinderen gaan inmiddels wel naar school. In de klassen zijn we fijn gestart, wel even wennen,
maar al snel weer in het ritme en iedereen geniet van het “contact”. Voor de NT2 kinderen bij Jose
heeft het meer impact. Ze mag niet groepsdoorbroken werken, maar werkt nu met kleine groepjes of
individuele leerlingen.

• Groepsverdeling, tijdens de studiedag (via Teams) is deze in kleine groepen besproken. De meeste
groepen zitten wat aantal leerlingen betreft oven de 25. De voorkeur gaat uit naar een model met
combinatie groepen waardoor we de doorgaande lijn binnen de school constant houden, zowel voor de
kinderen als voor de leerkrachten. Zo kunnen de kinderen ook profiteren van ‘onderwijs op maat’. Er is
best veel instroom de komende tijd.

• Voortgang peuter/kleutergroep,Yvonne, daar wordt nog steeds aan gewerkt. Er heeft een prettig
gesprek plaatsgevonden met een Korein medewerker in Mierlo Hout die ervaring heeft met een peuter
kleuter groep. Daarnaast zijn vragen besproken als: waar komt deze groep in het gebouw? Bij de
kleuters? Juist bij de peuters? Er ligt een uitdaging wat betreft de wetgeving, hoeveel leidsters/juffen op
een groep, hoeveel kinderen in een ruimte e.d. Er moet eerst een visie stuk komen.

• Voortgang Schoolplan, vanuit de Eenbes mag dit plan later ingeleverd worden i.v.m. corona.
• Quickscan welzijn personeel, jammer dat weinig mensen hem ingevuld hebben. In vergelijking met
twee jaar geleden zijn bijna alle punten verbeterd. Compliment aan team en directie.
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• Resultaten enquête Eenbes, was helaas niet meer te openen. Hoofdpunten: de werkdruk was hoog, de
ouders vonden de contacten met andere kinderen te beperkt. Beiden punten hebben we voor de aanvang
van de tweede lockdown besproken en daar hebben we afspraken over gemaakt. De enquete was dus
heel waardevol, voor zowel de leerkrachten als de leerlingen was deze thuiswerkperiode fijner en
zinvoller. Ook het feedbackformulier na een week was prettig.

• Resultaten enquete Wentelwiek over de oudergesprekken en halen/brengen: wat opvalt is dat mensen
behoefte hebben om te zien hoe hun kind in de klas zit en wat ze doen en maken. We moeten gaan
kijken op welke manier we dat in de toekomst weer vorm kunnen geven. Daarnaast valt op dat veel
ouders het halen en brengen op deze manier prettig vinden.

• Rondvraag, verkeerssituatie Nuenen West. Er kan meer verkeer langs de school komen, waardoor er
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De MR van de Crijnsschool vraagt of er iemand aan kan sluiten bij
het overleg hierover. Yvonne geeft dit door.

• Sluiting
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Notulen MR-vergadering
• Opening
• Vaststellen notulen vorige vergadering, de limiet voor de ouderbijdrage moet nog worden vastgesteld.
Notulen vastgesteld.

• Vaststelling van de agenda. BCO rekenen wordt toegevoegd.
• Mededelingen
• Ingekomen stukken
• Fwd_ GMR-vergadering 1 december
• Agenda GMR-vergadering 20-01-2021
• GMR-nieuwsbrief december 2020 DEF
• Verbeteraanpak in brief Minister Slod, ter kennisgeving
• Fwd_ Advies begroting Eenbes 2021

• Re_ Vraag vanuit MR De Wentelwiek, er komt een professioneel statuut. De GMR heeft dit in februari
op de agenda staan, in maart terugpakken.

• Bespreekpunten
• BCO rekenen, we waren ontevreden over de huidige methode. Onder begeleiding van BCO waren we
met de doelen van Gynzy bezig. Onze begeleidster heeft een nieuwe baan en haar opvolger gaf aan dat
er inmiddels methodes zijn die aansluiten bij de manier waarop wij rekenonderwijs willen geven.
Tijdens de studiedag hebben we in groepjes besproken wat we belangrijk vinden aan een methode.
Hierop volgend gaan we de methode(s) bekijken. In groep 3 is een webinair SemSom gevolgd en als
positief ervaren.

• Pestprotocol, wordt ondertekend.
• Vergaderplanning, goedgekeurd.
• Beleid vervangingen, afgerond.
• Processierupsen en wespen, als er processie rupsen zijn, neemt de school contact op met de gemeente.
Als de gemeente niet genoeg actie onderneemt, zal de MR school ondersteunen. Wat wespen betreft

kun je weinig preventief doen. Als er wespen zijn moeten de prullenbakken naar binnen en eventuele
nesten weggehaald worden.

• Evaluatie wijziging WMS (per 1 januari 2021), ter kennisgeving.
• Verkiezingen MR, iedereen die verkiesbaar is wil graag blijven. Rene zorgt voor een stukje in de
nieuwsbrief om ook andere collega’s en ouders een kans te geven.

• MR stukje nieuwsbrief, Rene heeft een mooi stukje geschreven, Marijke maakt er een passend einde
aan.
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• Expertise-netwerk MR, we willen een briefje opstellen voor bij het welkomstpakket met de vraag of
nieuwe ouders een bijdrage kunnen leveren aan de school, middels een expertise groep.

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

• Rondvraag, geen vragen.
• Sluiting
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