
 

 

Notulen MR vergadering Woensdag 15 december 2021 

 

• Locatie: via teams 

• Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

• Notulist: Hilde i.p.v. Marjolein 

• Afwezig: Els, Marjolein, Wappie 

 

Onderwerp Tij

d 

Inhoud/Toelichtin

g 

 notulen 

1 Opening 5     

2 Vaststellen 

Notulen 

5   

3 Mededelingen 10  Ingekomen mail over 

luchtreinigers van een ouder. 

Artikel uit het AD, bezorgdheid 

over luchtventilatie op de MWW. 

Vorig jaar is er een controle 

gedaan door het SBK. Toen is het 

goedgekeurd, er zijn wel twijfels. 

Ventilatoren zijn 15-20 jaar oud. 

Vanuit gemeente is aangegeven 

dat schoolpanden geen airco 

mogen hebben. er is aandacht 

voor. Jorg zal het volgende week 

ook bij het college van bestuur 

checken. Luchten in de lokalen 

blijft belangrijk.  

 

We plaatsen de notulen na de 

vergadering op de website. 

Joyce plaatst de notulen op de 

website.  

 

Nick vraagt of ouders van de MR 

ook een mailadres kunnen 

krijgen. Jan Karel heeft een 

signum emailadres doordat hij bij 

de GMR zit.  

We zouden ook via sharepoint 

kunnen werken. Ouders van de 

MR kunnen dan ook makkelijker  

de documenten inzien. Jorg gaat 

regelen dat we met sharepoint 

kunnen gaan werken.  



 

 

4 Corona 20 Stand van zaken Verlengde vakantie:  

De aanmelding voor de 

noodopvang wordt centraal 

geregeld via Compas. Dan 

worden bij alle scholen dezelfde 

criteria gehanteerd. Vandaag 

met het team overlegd dat er 

noodopvang gedraaid zal 

moeten worden op beide 

locaties. Jan Karel merkt op dat 

in de gaten gehouden moet 

worden welke kinderen die op dit 

moment in quarantaine zitten. Is 

een verantwoordelijkheid van 

ouders. Jorg geeft aan dat 

ouders zich over het algemeen 

goed aan de regels houden. We 

zijn vanaf maandag gesloten, dit 

is een Signum besluit.  

Heeft het impact op studiedagen 

in de rest van het jaar. Dit is nog 

niet bekend. Het is nog niet 

bekend of het tekort van 25 

lesuren gevolgen zal hebben. 

Hier zal de onderwijsinspectie 

wellicht een besluit over nemen. 

Hoe denken collega’s over 

werken in de noodopvang? Dit is 

een lastige, veel collega’s geven 

aan dat ze het lastig vinden, 

iedereen heeft een persoonlijk 

belang. Is kleinere groepen 

maken een optie? Dan zijn er 

meer leerkrachten per dag 

nodig. Kinderen zijn vrij en voor 

leerkrachten is het een gewone 

werkweek.  

Jan Karel geeft aan dat er dan 

ook zo weinig mogelijk 

leerkrachten op school moeten 

zijn dan is er meer ruimte voor de 

noodopvang en minder kans op 

besmetting.  

  



 

 

5 Overgang 

nieuwe toets- en 

rapportagestruc

tuur 

30 Bespreken 

voortgang  en 

tijdspad. 

Reacties van 

ouders n.a.v. 

Email en 

informatieavond. 

Het was een goed bezochte 

avond. Er waren kritische vragen. 

Verschillende reacties gekregen . 

Mooie ontwikkeling maar ook 

voor behoud van de 

rapportmap. Jorg was niet 

helemaal tevreden over het 

verloop van de avond, veel info, 

(te) strak en snel. De conclusie 

die we nu trekken is:  

Kijk, positieve berichten ga zo 

door.  

Iep, mooie ontwikkeling hier gaan 

we mee door.  

Rapport/Mevolution, geen cijfers 

meer, AVG technisch is het niet 

helemaal duidelijk daarom 

drukken we nu op de pauzeknop. 

Het moet helemaal duidelijk zijn 

en geen twijfels. Daarnaast gaat 

het traject te snel en was het 

ambitieus om het nu al door te 

voeren. Daarom gaan we dit 

schooljaar verder met de 

cijferrapporten, we blijven de 

ontwikkeling met Mevolution 

volgens. Als de privacy 

overeenkomst kloppend is willen 

we volgend schooljaar of het 

schooljaar daarop er mee starten 

na bijv. pilots in verschillende 

groepen. Nick geeft aan dat hij 

hier blij mee is, hij kreeg 

gemengde reacties en zou hier 

graag een ouderraadpleging 

over willen hebben. Hier hebben 

we nu meer tijd voor. Alleen 

cijfers geven geeft niet de 

ontwikkeling meer. Iep en 

Mevolution laten de ontwikkeling 

van het kind mooi zien en geven 

meer inhoud.  

Nick geeft aan dat de 

meerwaarde van mevolution niet 

gezien wordt door ouders.  

Jorg geeft aan dat het 

inderdaad teveel in één keer is. 

Ouders ervaren die meerwaarde 

nog niet. We gaan geleidelijker 

aanbieden. De rapportmap 

wordt dit jaar nog gebruikt 



 

 

daarna is er waarschijnlijk een 

voorkeur voor digitaal. Het moet 

wel kloppen.  

Jorg is wel blij dat de ouderavond 

georganiseerd is.  

Jan Karel stelt voor om dit ook 

met ouders te communiceren 

zodat zij op de hoogte zijn van 

deze stappen.  

6 Locatieplan 10 Resultaat van 

afspraak 9-11 

bespreken, 

vervolgstappen 

en tijdspad. 

Rob Wingens zal de volgende MR 

vergadering aansluiten om ons te 

informeren over het locatieplan. 

Opties van de vorige vergadering 

(locatie onderbouw en 

bovenbouw/caleidoscoop2 ) zijn 

met Rob Wingens besproken, hij 

zal dit met het bestuur en het MT 

van Signum bespreken wat een 

goede strategie zal zijn.  

Volgende week is er weer een 

overleg en dan zal er een 

principe besluit genomen worden 

welke strategie er gevolgd zal 

worden en welke planning is er. 

Ooit zullen Wikveld en 

Caleidoscoop fuseren. Er zal van 

3 scholen 2 scholen gemaakt 

worden. We willen in ieder geval 

een update van het gebouw aan 

de MWW. Gebouw is oke, maar 

heeft geen wow factor en sluit 

niet aan op de visie.  

7  Pauze beleid 

(kinderen) 

20 Wat is het beleid 

ten aanzien van 

de pauzetijden 

en de invulling 

daarvan voor de 

leerlingen? 

Hoe ziet de lunchpauze eruit.  

20-15 minuten pauze 5 minuten 

stilte dan een filmpje. 

Nick vraag zich af of alle ouders 

dit wel weten, Dit weer eens een 

keer communiceren naar ouders 

of via schoolgids of via ’t 

Wikveldbulletin. Afspraak is om 

educatieve programma’s aan te 

zetten en geen Netflix. Dat wordt 

wel eens gezien.  

Er wordt op dit moment een 

WikveldABC gemaakt met alle ins 

en outs van het ’t Wikveld. Nu op 

leerkrachtniveau, dit wordt later 

ok met ouders gedeeld.  



 

 

Traktaties, een ouder bij Joyce 

geeft aan dat traktaties wel erg 

ongezond zijn.  

Gezonde school heeft lang op 

de agenda gestaan maar echte 

besluiten zijn niet genomen. We 

zetten hem op de agenda om te 

bespreken op een rustig moment 

later dit schooljaar.  

8 Jaarverslag MR 

2021-2022 

5  Voor het einde van dit jaar dient 

20/21 gemaakt te zijn. Jan Karel is 

hiermee bezig maar mist de 

agenda’s van van sept/okt, 2020. 

Hilde zal ze toesturen.  

9 Rondvraag/ 

actielijst 

5  Jorg, 2 zwangere collega’s. Hier 

moet vanaf half februari 

vervanging voor geregeld 

worden. Dit is moeilijk met een 

lege invalpool. Er wordt op dit 

moment gekeken of dit intern 

opgelost kan worden. Dit lijkt te 

gaan lukken met collega’s die 

extra willen werken of willen 

switchen.  

 

Jan Karel: GMR: Veel 

onderwerpen rondom 

arbeidsvoorwaarden, nieuwe 

ARBOdienst, continue werving 

voor leerkrachten, wat is onze rol 

in een veranderende wereld en 

er komt een ambitiegesprek met 

het bestuur.  

 

 Volgende 

vergadering 

 * Datum: 3-2-

2022 

* Locatie: Zeis 

* Notulist: 

Wappie 

* Tijd: 20 uur – 22 

uur 

Agendapunten: 

• Foto maken (als MR 

compleet is?) 

• Jaarverslag 

• Update ventilatiesysteem.  

• Corona 

• Rob Wingens zal ons 

informeren over het 

locatieplan/strategische 

keuze.  

• Gezonde school (einde 

schooljaar op agenda)  



 

 

• NPO gelden 

 

 

 

  


