MR De Wentelwiek
Notulen (overleg)vergadering 20-04-2021
Aan:

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

Betreft:

Uitnodiging MR (overleg)vergadering

Aanvang:

dinsdag 20 april 2021, 20:00u Locatie: Online

Notulen Overlegvergadering
• Opening
• Vaststellen notulen vorige vergadering, De notulen zijn goedgekeurd.
• De agenda wordt vastgesteld.
• Geen mededelingen.
• Geen ingekomen stukken.
• Bespreekpunten:
Formatieplan
We bespreken hoe het proces verlopen is en zien de kracht hiervan. Fijn dat we in goed overleg tot een mooi
plaatje gekomen zijn.
Rekenmethodes
Diana: we kiezen voor WIG, de wereld in getallen, blokken van 4 weken, per les 1 doel centraal, duidelijke
handleiding. Digitaal gedeelte en papieren gedeelte. De komende periode gaan we de volledig digitale versie
uitproberen. Daarna wordt besproken of we geheel of gedeeltelijk digitaal aan de slag gaan. Niemand wil
nog op de huidige manier doorgaan. De schoolbegeleider gaat ons helpen met implementeren.
Het BCO rekenen is een mooi en waardevol proces geweest.
Nationaal Programma Onderwijs
Gesprek met de gemeente en de Nuenense directeuren. De gemeente krijgt hier subsidie voor. De gemeente
zet meer in op vrijetijdsbesteding, sport en spel (denk ook aan gezond gedrag). Er is een stappenplan voor de
schoolscan. Daar komen nog bijeenkomsten over gepland.
Executieve functies, Programma Breinhelden. Je kan de executieve functies checken bij de kinderen, in kaart
brengen en volgen. In Geldrop wordt hier al mee gewerkt.

• Rondvraag:
Susanne: Er was wat onduidelijkheid over het samenvoegen van de groepen 3 afgelopen vrijdag.
Marijke: Nu de BSO weer open is, mogen andere activiteiten zoals plusklas, NT2 e.d. weer doorgaan?
Helaas nog niet.

• Sluiting
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• Opening
• Notulen vorige vergadering zijn vastgesteld.

• Vaststelling van de agenda.
• Mededelingen
• Ingekomen stukken: agenda en notulen GMR vergadering, geen vragen/opmerkingen.
• Bespreekpunten
Verkiezingen
Er komen verkiezingen aan. In de laatste nieuwsbrief heeft een oproep gestaan. Tot dusver zijn er geen
aanmeldingen.
Kleuterklassen
De kleuterklassen gaan aardig groot worden en er is geen heel uitgeschreven beleid op. De Eenbes is van
mening dat alle kinderen aangenomen moeten worden.
Susanne vertelt dat zij binnen de school beleid hebben over bijv. de maximale groepsgrootte bij de kleuters,
geen nieuwe kleuters zes weken voor de kerst- en zomervakantie e.d.
De PMR gaat inventariseren wat het team hiervan vindt en andere scholen vragen of zij beleid hebben.
OMR belt de bond.
We zetten dit op het lijstje met bespreekpunten voor de nieuwe bestuurder.
Activiteitenplan
Renee heeft het activiteitenplan herzien/beknopter gemaakt en mailt dit rond. Dat kunnen we de volgende
keer bespreken.

• Bijwerken Actieplan, gedaan.
• Bijwerken Jaarplan, gedaan.
• Rondvraag, geen vragen.
• Sluiting
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