MR De Wentelwiek
Notulen (overleg)vergadering 25-03-2021
Aan:

Yvonne Betting (overlegpartner), 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:

donderdag 25 maart 2021, 20:00u

Locatie:

Online

Notulen Overlegvergadering
• Opening
• Vaststellen notulen vorige vergadering, De notulen zijn goedgekeurd.
• De agenda wordt vastgesteld.
• Mededelingen.
Yvonne vertelt dat ze niet terugkomt op de Wentelwiek. Ze heeft er altijd fijn gewerkt. Ze geeft aan dat ze
anders over 1 a 2 jaar een andere uitdaging zou gaan zoeken. Dat vond ze niet fair naar het team, vandaar
haar keuze. De invulling van haar taken op de Wentelwiek tot de zomervakantie is nog onduidelijk.

• Geen ingekomen stukken.
• Bespreekpunten
Onderwijsuren:
BOV, dit wordt Eenbes breed ingevuld. Op de Wentelwiek houden we ons aan de 940 lesuren. De 23,5
uur die over zijn, zijn de studiedagen. Deze worden zo gelijkmatig over het jaar en de week verdeeld. Dit
is nog een concept versie.
Rekenmethodes:
Tijdens de vorige bijeenkomst is besloten om Pluspunt en Wereld in Getallen twee weken te gaan
proberen. Deze week is gestart met Pluspunt, daar waar al positieve ervaringen mee. Er was voor de sterke
rekenaars te weinig extra rekenstof. Daar wordt nog uitvoeriger naar gekeken. Waar we ook voor kiezen
er komt wel een Wentelwiek sausje overheen.

In de beiden groepen 3 is deze week gewerkt met Semsom, de uitprobeerweek. De leerkrachten en
kinderen waren zeer enthousiast over de inhoud. De voorbereiding was wel veel werk.
Formatie en groepsverdeling:
We bespreken de zorgen van ouders die we per brief gekregen hebben.
Het is belangrijk om deze zorgen serieus te nemen.

Yvonne legt het formatieplan uit. Zie plan.
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Eenbes gaat uit van een groepsgemiddelde van 25 leerlingen. Op internet vind je andere getallen (22,7).
Dit geldt alleen voor een-pitter scholen. Uit onze formatie wordt ook het bestuurskantoor en het expertise
netwerk bekostigd, vandaar een gemiddelde van 25 kinderen per groep.
Yvonne: Waar liggen de kansen en bedreigingen?
Bedreigingen:
Susanne geeft aan dat zij vanuit de visie ontwikkeling niet had begrepen dat er combinatiegroepen en
wisselende samenstellingen zouden zijn. Waarschijnlijk hebben veel ouders dit ook niet goed begrepen.
Daarnaast is het vreemd dat er groepen gecombineerd gaan worden die wat aantallen betreft prima een
vaste groep kunnen zijn.

Kansen:
Vanuit de visie zouden we met clusters willen werken, groep 1-2-3, groep 4-5-6, groep 7-8. De
ontwikkeling en leerstijl binnen deze clusters passen goed bij elkaar.
We zouden ook graag aan de start van het jaar een instroomgroep hebben voor de kleuters. Dit geeft rust
in de ander onderbouw groepen.

Vanuit wisselende samenstellingen ben je het ene jaar de jongste en het andere jaar de oudste.
Wisselende groepen kunnen ook kansen geven aan de kinderen en de groepsdynamiek.
Connie vertelt hoe het proces voor haar was van bedreigingen binnen een combinatie klas, met name een
2/3 tot de kansen die het ook kan bieden.
De OMR is van mening dat de communicatie naar de ouders duidelijker/uitvoeriger kan.
Daarnaast zou het fijn zijn op het cluster/combinatie onderwijs geleidelijk in te voeren.
De bevindingen van de MR worden door Yvonne en Helene mee terug genomen naar het team.

• Rondvraag,
Susanne: Valt het corona hulp plan buiten de formatie? Ja.

• Sluiting
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Notulen MR-vergadering
• Opening
• Notulen vorige vergadering zijn vastgesteld.

• Vaststelling van de agenda.
• Mededelingen
• Ingekomen stukken, geen vragen/opmerkingen.
• Bespreekpunten
Digitale rapporten:

hier is nog weinig aan veranderd, wordt aan gewerkt.
BCO rekenen:
Er wordt dit schooljaar een keuze voor een methode gemaakt. Op deze manier is de basis geborgd.
Ongeacht de keuze voor een methode zal er een Wentelwiek/BCO sausje over gegoten worden. (Denk
bijvoorbeeld aan modelen)
BCO 2/3:
Dit traject loopt nu een jaar en zal volgend jaar doorgaan. Niet alleen theoretisch maar ook heel concreet.
Gymzaal gebruik:
Een aantal leerkrachten op de Wentelwiek heeft niet het juiste diploma om gymles te mogen geven. Er
mogen geen wisselende mensen voor de groepen staan. Daardoor is binnen gymmen niet mogelijk. Buiten
wordt wel degelijk aandacht besteed aan gym. Het voorstel van de MR is om dit naar de ouders te
communiceren via de basisschool app.
Formatieplan:
Is al uitvoerig besproken.

De ouders die een brief geschreven hebben krijgen een bericht van de MR waarin aangegeven wordt dat er
een goed gesprek is geweest met school waarin de opmerkingen uit hun brieven zijn meegenomen.
Nieuwsbrief:
Moet nog bijgewerkt worden, Rene en Marijke
Verkiezingen:

Rene maakt een tekst waarin de verkiezingen aangekondigd worden.

• Bijwerken Actieplan, gedaan.
• Bijwerken Jaarplan, gedaan.
Nationaal programma onderwijs: De MR moet dit plan goed keuren. Als het goed is krijgt de school nog
informatie hierover.

• Rondvraag, geen vragen.
• Sluiting
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