MR De Wentelwiek
Notulen (overleg)vergadering 08-12-2021
Aan:

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 8 december 2021, 20:00u

Locatie:

Online

Notulen Overlegvergadering
• Opening
• Vaststellen notulen vorige vergadering, n.v.t.
• Vaststelling van de agenda
• Mededelingen
• Schoolbibliotheek: Jose vertelt dat Theo ons vanuit bibliotheek Dommeldal ondersteunt. Er is een
stappenplan opgesteld. De streefdatum voor het openen van een bibliotheek in de aula is september
2022. De eerste stap is dat Theo de bestaande boeken heeft gesaneerd. Onder zijn begeleiding worden
de boeken aangevuld. Er komt een licentie van de bibliotheek Dommeldal. De kinderen krijgen pasjes.
De gemeente heeft NPO gelden voor de Nuenense scholen gekregen, Wij kregen 27.000 euro, te
besteden aan iets permanents. Meerdere scholen in Nuenen hebben voor deze optie gekozen. De
peuterspeelzaal gaat ook kijken of ze aan kunnen sluiten.

• Aanpak achterstallig onderhoud: Het schoolgebouw is verwaarloosd en vies. Denk aan losse kabels,
afgesneden kabels, kapotte kapstokken, bladderende verf etc. Helene heeft dit met Marcel Reulen en
de facilitaire coördinator besproken. Er is geld beschikbaar gesteld voor een opknap- en schilderbeurt.
Zowel binnen als buiten.

• Ingekomen stukken, geen.
• Bespreekpunten
• Begroting, het document is niet volledig ingevuld, gaat naar de volgende vergadering
• Begroting NPO niet helemaal passend. De ICT middelen moesten uit de pot Inversteringen komen, dus
was er geld over. Dat wordt in spelmateriaal geïnvesteerd, kleuterkarren, fietsjes, een balanceercircuit
op de speelplaats etc.
De geplande training kindgesprekken kan dit jaar nog niet ingevoerd worden, aangezien OMS
(onderwijs maak je samen) helemaal vol zat dit schooljaar.

• Schoolplan, is uitgesteld met goedkeuring van de inspectie, de directeuren hebben het te druk met
andere prioriteiten. Het jaarplan moet nog wel gemaakt worden.
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• Maatregelen i.v.m. Corona. In de klas zijn we de aanpassingen inmiddels gewend, handen wassen, geen
ouders binnen, Teams gesprekken. Het is oke. Helene krijgt wel klachten, maar met name van ouders
die ontevreden zijn over het feit dat kinderen niet naar externe scholen (pluskukels e.d.) mogen.

• Er was onduidelijkheid over de vervanging van groep 4b. Vandaar een extra koffie uurtje. Ouders
wilden samen met school kijken naar mogelijke oplossingen. Ze vonden dat het een zorgelijke groep
was die veel pech had. Het voelde aanvankelijk als een aanval, maar eindigde wel in “het samen
aanpakken”.

• Communicatiekanalen: is er een kortere route om aan te geven dat een groep thuis moet blijven?
Whatsapp, Basisschool app, mail? Ook als er bijv. een ander in de groep staat wordt dit soms wel/soms
niet gecommuniceerd. Helene gaat daar nog over nadenken.

• Rondvraag
• Sluiting
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Notulen MR-vergadering
• Opening
• Vaststelling van de agenda
• Mededelingen
• Ingekomen stukken
• GMR-jaarverslag schooljaar 2020-2021.pdf TLP:GREEN
• Oproep tot kandidaatstelling oudergeleding GMR.pdf TLP:GREEN
• Agenda GMR-vergadering 28-09-2021.pdf TLP:GREEN
• Fwd_ Contact met de GMR.eml TLP:GREEN
• Verslag GMR-vergadering 28-09-2021.docx TLP:GREEN
• Agenda GMR-vergadering 01-12-2021 DEF.pdf TLP:GREEN
• Karin Hansson: Zij wil graag weten wat onze speerpunten zijn. We zouden haar uit kunnen nodigen
tijdens een vergadering, eventueel samen met Marcel Reulen.
Speerpunten/waar zijn we trots op: We zitten op samen, weinig conflicten, niet heel formeel, niet nodig
om op onze strepen te gaan staan, open sfeer, iedereen voelt zich serieus genomen. De vergaderingen
verlopen in een prettige sfeer.
Hoe kunnen we als MR naar buiten brengen dat er vertrouwen is in het team/de school? Een positieve
insteek. Rene heeft Karin al een antwoord gestuurd.

• Bespreekpunten
• Eigen bijdrage ouders die begeleiden schoolreisje. Marijke en Susanne hebben in januari een afspraak
met Kim van de OR. Helene heeft met het bestuur van de ouderraad gesproken. De OR is een stichting.
Daar heeft de MR geen invloed op. De wet is op meerdere manieren uitlegbaar. Marijke en Susanne
gaan op een positieve manier het gesprek aan.

• Bijwerken Actieplan, bijgewerkt.
• Bijwerken Jaarplan, bijgewerkt.
• Rondvraag:
Diana heeft een GGD verpleegkundige gesproken. Zij hebben een deskundige die ook plastraining geeft.
Marijke: mochten er bibliotheek ouders nodig zijn, dan wil ze aansluiten.

• Sluiting
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