MR De Wentelwiek
Notulen (overleg)vergadering 23-06-2021
Aan:

Hélène van der Heijden(overlegpartner), Connie Deiss (PMR),
José van Hugte (PMR), Rene van Lieshout (OMR), Susanne Nagelmaeker (OMR)

Afwezig:

Diana Pouwels (PMR), Marijke Hurkx (OMR)

Betreft:

Uitnodiging MR (overleg)vergadering

Aanvang:

Woensdag 23 juni 2021, 20:00u

Locatie:

Teams

Notulen Overlegvergadering

• Opening
• Vaststellen notulen vorige vergadering, deze zijn goedgekeurd.
• Vaststelling van de agenda, toevoeging versoepelingen i.v.m. corona (deze zijn nog niet in het team
besproken)

• Mededelingen, geen.
• Ingekomen stukken, geen.
• Bespreekpunten:
De vrijwillige ouderbijdrage: Er is een wettelijke verandering. Linet zoekt uit of de Eenbes dat in het
Eenbes gedeelte beschrijft. Zo niet dan vullen we dat zelf aan in onze schoolgids.
Vaststellen KCgids: Op 2 juli uiterlijk zorgt Helene dat de KC gids af is. Dan kan de MR hem doornemen
en kan hij op tijd naar de drukker. 8 juli 20.00 uur bespreekt de MR de KC gids.
Interventie Nationaal Programma Onderwijs
De NPO gelden. Uitgangspunt is wat de kinderen nodig hebben gezien de achterstanden/de nieuwe
beginsituatie. Daarvoor hebben we de schoolscan gebruikt.
Waar het team graag aan zou willen werken:
1) Verkrijgen van methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag
2) Ondersteuning in het geven van feedback aan kinderen. Anouschka gaat hier scholing voor volgen en het
team in ondersteunen.
3) Ontwikkelen van executieve functies. Werken met de methode Breinhelden.
We moeten goed in de gaten houden dat het de leerkrachten ontlast i.p.v. nog meer werkdruk oplevert.
Susan adviseert het geld op te maken. Helene bespreekt dit met het team en koppelt het terug naar de MR.
Invulling vacature
We hebben Esther Bron als leerkracht groep 1 / 2 benoemt. Zij heeft hier al eerder vervangen en wil graag
het team versterken. De andere vacature, groep 2/3 en werkdruk uren is nog niet ingevuld, er zijn wel
gesprekken/kandidaten.
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Versoepelingen Corona maatregels. Er is een mail van bestuur naar directies gestuurd. Deze is nog niet in
het team besproken. Er verandert niet heel veel. Ouders mogen in principe nog niet op school, alleen voor de
noodzakelijke gesprekken. Ouders zijn wel welkom bij de musical.

• Rondvraag
• Sluiting
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Notulen MR-vergadering

• Opening
• Vaststellen notulen vorige vergadering, vastgesteld. Susan vertelt dat ze positieve reacties over de
communicatie m.b.t. de groepsindeling.

• Vaststelling van de agenda
• Mededelingen, geen
• Ingekomen stukken

• Brief aan ouders-verzorgers - benoeming nieuwe bestuurder.pdf TLP:GREEN
• Brief ouders-verzorgers Wentelwiek.pdf TLP:GREEN
• Verslag GMR-vergadering 14.04.2021.docx TLP:GREEN
Wat betreft de NPO gelden, begrijpt de MR dat er een gedeelte naar de Eenbes gaat. De MR zou na een
jaar graag een verslag krijgen wat er exact met dat geld gebeurd is. Dit moeten we aangeven op het
moment dat de MR het desbetreffende document moet ondertekenen.

• Bespreekpunten
Verkiezingen, we kunnen met dezelfde samenstelling verder.
Expertise-netwerk MR, de welkomstbrief zal er als volgt uit gaan zien,
Beste Expert,
Bedankt dat u bereid bent de Medezeggenschapsraad van Kindcentrum De Wentelwiek met kennis te
ondersteunen! Dankzij het delen van uw kennis en ervaring kunnen wij meepraten over alle verschillende
onderwerpen die aan bod komen. Daarbij kan het dus voorkomen dat u wordt benaderd om mee te denken.
In ons netwerk slaan we beperkte gegevens op van alle deelnemers. De gegevens die we van u daarin opslaan
zijn:
* Naam:
* E-mailadres:
* Telefoonnummer:
* Kennisgebied:
* Kind(eren):
* Voornaam, Groep, jaar
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Mochten er gegevens wijzigen, laat u het ons dan even weten? Laat het ook weten wanneer u uit het netwerk
wilt stappen. Wanneer u geen kind(eren) meer op De Wentelwiek heeft zult u van ons periodiek een
herinneringsbericht krijgen.
Nogmaals dank voor uw deelname!

Kaders bepalen OR ouderbijdrage, Tijdens een eerdere vergadering hebben we geconcludeerd dat de MR
instemmingsrecht heeft op de hoogte en de bestemming van een vrijwillige ouderbijdrage. Om de OR
vrijheid te geven en toch niet zomaar het instemmingsrecht uit handen te geven hebben we besloten bepaalde
afspraken te maken met de OR.
Artikel 13, eerste lid, onderdeel c beschrijft de verantwoordelijkheid van de Medezeggenschapsraad
rondom de hoogte of bestemming van een vrijwillige ouderbijdrage. Binnen Kindcentrum De
Wentelwiek wordt van oudsher het vaststellen hiervan uitgevoerd door de Oudervereniging. Ouders
mogen op basis van de wettext verwachten dat de Medezeggenschapsraad verantwoordelijkheid
neemt hiervoor. De Oudervereniging is de afgelopen jaren duidelijk in staat geweest hier een
passende invulling aan te geven. Met die wetenschap wil de Medezeggenschapsraad de
Oudervereniging niet in de weg zitten, maar toch op enige vorm verantwoordelijkheid te nemen.
De Medezeggenschapsraad stelt voor dat de hoogte van de bijdrage door de Oudervereniging vrij
vastgesteld en besteed mag worden zolang:
1. Deze bijdrage niet boven de € 20,- zonder schoolreisje komt
2. Deze bijdrage gebruikt wordt voor activiteiten waar leerlingen bij zijn of voor (ondersteuning in)
middelen ten behoeve van Kindcentrum De Wentelwiek
Welkom Dhr. Reulen, De concept brief die Rene heeft geschreven, wordt aangepast. Rene mailt de
uitnodiging naar Dhr. Reulen.
Aannamebeleid / groepsgrootte wettelijk is geregeld,
Er blijkt geen wettelijke beperking te zijn rondom het aannamebeleid of het vaststellen van de groepsgrootte:
De Wentelwiek heeft een aannamebeleid/beslisboom. Dit document wordt komend jaar uitgebreid met een
stukje NT2. In dit aannamebeleid staat niets over een maximale groepsgrootte en eventuele instroom. Hier
wil de MR over gaan nadenken en een aanvulling maken in overleg met het team. Rene vraagt het huidige
beleidsstuk op.
Huishoudelijk regelement, dit document is aangepast en krijgt de juiste titel.
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Activiteitenplan MR,
Het activiteitenplan voor het komende jaar wordt aangevuld. De komende tijd kunnen we dit nog aanvullen
met andere punten.
Jaarverslag MR, geen verslag in de nieuwsbrief, wel een vakantiegroet namens de MR.
Vergaderingen 2022, plannen we 8 juli onder het genot van een borreltje. Dan hebben we ook de KC gids.
Bijwerken Actieplan
Bijwerken Jaarplan, gedaan.
Rondvraag,
Sluiting
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