
 

 

Agenda MR vergadering dinsdag 4 oktober 2022  
• Locatie: MWW 

• Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

• Notulist: Joyce 

• Afwezig: Wappie 

 

Onderwerp Tijd Inhoud/ 

Toelichting 

 notulen 

1. Opening 5   Iedereen wordt welkom geheten 

2. Vaststellen 

Notulen 

5  Hierin staat: geen kinderen plaatsen in 

een 30+ klas. Hilde geeft aan dat er 

wel bij een klas is waarbij dit gebeurd 

is. Pim geeft aan dat er in die klas 1 

leerling is weggegaan en daarna 1 

leerling bij is gekomen. Het 

leerlingaantal is dus gelijk gebleven. 

De notulen worden door Joyce op de 

website geplaatst. We spreken af dat 

we de notulen van het voorgaande 

jaar en dit jaar op de website laten 

staan.  

3. Mededelingen 10  Marjolein geeft aan dat het haar niet 

lukt om in te loggen met haar e-

mailadres. Jorg gaat hier morgen voor 

kijken. 

 

4.  Evaluatie MR 

regelement 

15  Voldoet het huidige reglement nog, of 

moeten we zaken wijzigen? 

Als Jose aansluit nemen we het 

regelement door dan is zij ook meteen 

op de hoogte. We schuiven dit punt 

dus door naar de volgende 

vergadering. 

5. Locatieplan 30   Wat is de huidige stand van zaken en 

wat zijn de plannen voor schooljaar 

22/23? 

Status is nog steeds hetzelfde. Er zijn 

wel een aantal zaken gebeurd. Jorg 

heeft een rondleiding gegeven aan 

twee mensen van de gemeente op 

beide locaties. Conclusie: Zeis is te 

klein om het aantal leerlingen te 

bemannen in de toekomst. Er zouden 

dan lokalen bijgebouwd moeten 

worden. Op de locatie Meerwijkweg 

past dit wel. De locatie op de MWW is 

alleen erg verouderd en moet 

verduurzaamd worden. Dit moet de 

gemeente eigenlijk financieren. 

Hierover heeft de gemeente nog 



 

 

geen uitspraak gedaan. Er is ook nog 

geen beweging gemaakt in het 

nemen van een beslissing vanuit de 

gemeente. Wellicht wordt in de 

begroting voor komend jaar vanuit de 

gemeente de locatie MWW niet 

meegenomen. Indien dit niet gebeurd 

wil Jorg met het schoolbestuur en de 

MR om tafel. Wat gaan we dan doen? 

Jorg verwacht eind deze week meer 

duidelijkheid over de situatie. Rob 

heeft dan namelijk een gesprek bij de 

gemeente.  

Jorg nodigt Jose voor de volgende 

vergadering uit om haar bij te praten 

over het locatieplan.  

 

Extra toevoeging mail 10 oktober van 

Jorg: 

Ik ben gebeld door Rob Wingens (CvB 

Signum) en hij had niet het nieuws 

waarop we hoopten. De gemeente 

heeft voor boekjaar 2023 geen 

budget vrijgemaakt voor Suvis locatie 

Meerwijkweg. Dit betekent dat de 

gemeente (nog) niet meewerkt aan 

de door ons voorgestelde en 

uitgewerkte plannen. De gemeente 

spreekt over “een lastig te leggen 

puzzel.” 

 

Op korte termijn heb ik met CvB een 

afspraak om ons te beraden op een 

nieuwe plan van aanpak. Helemaal 

los van de gemeente zal dat niet 

kunnen, omdat zij uiteindelijk ook een 

stem hebben in welk gebouw voor 

Empel behouden blijft. Wel vinden wij 

dat een kwalitatief goed en fris (qua 

luchtkwaliteit) gebouw ook op korte 

termijn een must is en hier zijn 

maatregelen voor nodig. Het CvB zal 

jullie ook vanuit hun rol een update 

sturen en aan de voorkant meenemen 

in de voorgenomen beweging. 

6. Centraal 

aanspreekpunt 

van de MR 

10  Nick geeft aan dat hij de taak van 

voorzitter op zich wil nemen.  

 

7. Draaiboek 

COVID-19 plan 

  Jorg licht het plan toe.  

Dit plan is opgebouwd in verschillende 

kleurfases, welke ieder een eigen fase 

vertegenwoordigen. Het bouwt zich 

cumulatief op, dus maatregelen uit 



 

 

een eerdere fase gelden ook in de 

fase die volgt. Anders wordt dat: 

- we in tijden van thuisonderwijs geen 

gescheiden thuiswerkprogramma 

hebben. Kinderen volgen online dus 

hetzelfde programma als fysiek in de 

klas 

- we streven naar dagelijks contact via 

inbel-/instructiemomenten en scherm 

delen tijdens schooltijd.  

- bij fase 4 rood gaat niet de volledige 

school dicht, maar werken we met 

halve groepen. 

Sheet 3 wordt gedeeld met ouders. 

Mochten zij meer informatie willen dan 

kunnen we deze sturen. 

Het bestuur neemt een eventuele 

beslissing over sluiting van een school. 

Er is voor elk gezin en teamlid een 

doos testen besteld. Voor de 

herfstvakantie worden deze 

meegegeven. 

MR stemt in met het plan. 

8. Gezonde school 15  Gaat ’t Wikveld hier wat mee doen in 

schooljaar 22/23? 

Het is mogelijk om een vignet te 

ontvangen vanuit de GGD. Er zijn dan 

een aantal thema’s waar je vignetten 

voor kan behalen (7 vignetten). Met 

een commissie is gekeken naar deze 

vignetten. Voor gezonde school sport 

en bewegen wordt gekeken of deze 

verkregen kan worden. Daarna wordt 

gekeken naar een volgend vignet. 

Bijvoorbeeld gezonde voeding. 

Wellicht aan ouders vragen stellen 

m.b.t. dit onderwerp in een 

tevredenheidsonderzoek of wellicht 

via Social Schools het laten invullen 

van een aantal vragen.  Dit schooljaar 

gebruiken om te onderzoeken hoe we 

dit gaan aanpakken. Er komt een 

reminder in het wikveldbulletin m.b.t. 

het meenemen van pakjes en het niet 

meenemen van snoep en chocolade 

tijdens de lunch. 

9. Jaarverslag 21/22 

en jaarplan 22/23 

van school 

(volgens KCP) 

15  Jaarplan 22/23 richt zich op 5 

prioriteiten. Welke zijn dit, en hoe 

zetten we deze het komend jaar op 

de agenda? 

• Van goed naar goud op het 

gebied van rekenonderwijs. 

• Versterking pedagogisch 

handelen voor álle leerlingen 



 

 

• Thematisch onderwijs 

• 2 locaties 

• Rapportage en portfolio 

We gaan even in op de 

informatieavond. Els geeft aan dat er 

in de PowerPoint m.b.t. de rapportage 

die in de klas werd getoond wat 

andere informatie werd gegeven dan 

die Jorg in de centrale presentatie. 

Het klopt idd dat dit om een oudere 

PowerPoint gaat. 

Tip vanuit ouders: wellicht nog een 

informatieavond organiseren waarbij 

in kleine groepjes gepraat wordt over 

dit onderwerp. Sommige ouders 

hebben aangegeven dat ze het 

jammer vonden dat de 

informatieavond voor alle klassen op 1 

avond was.  

Het KCP wordt dit jaar opnieuw 

ge/herschreven door Jorg. In 2023 

moet dit opnieuw opgeleverd worden. 

Moet december 2023 af zijn. Streven is 

om dit voor de zomervakantie af te 

hebben. 15 december het “oude” 

KCP evalueren. 

Vraag vanuit Els waarom versterking 

pedagogisch handelen op het 

jaarplan staat. Jorg licht dit toe. In 

bepaalde groepen zien we gedrag 

van leerlingen wat vraagt om extra 

aandacht. Esther is tijdelijk onze IB’er 

en onze gedragsspecialist en is hierbij 

betrokken.  

10. Verkiezingen 15  Niet van toepassing 

11.  Rondvraag   Joyce: Hoe werkt de verwarming 

precies? En kost het school extra geld 

nu de gasprijzen verhoogt zijn? Pim 

licht dit toe. Er zijn 3 ketels in het 

gebouw. 1 van de kinderopvang. 1 in 

het oude gedeelte van school en 1 in 

het nieuwe gedeelte van school. 

Hierbij wordt gewerkt met tijdssloten. 

Jorg geeft aan dat SBK nog 1,5 jaar 

een contract heeft. De eigen bijdrage 

die school betaald aan de SBK , is niet 

verhoogd.   

Hilde vraagt of we wellicht een 

koelkast kunnen uitzetten. Vraagt veel 

stroom en wordt bijna niet gebruikt. 

Indien deze niet gebruikt wordt, mag 

deze gewoon uitgezet worden. 

Nick: ICT staat 0,2 ft op de formatie is 

dit voldoende? Marjolein Verhoeven 



 

 

neemt deze taak nu op zich. Maartje 

K. komt straks terug van 

zwangerschapsverlof en gaat deze 

taak voor een halve dag op zich 

nemen. Marjolein Verhoeven gaat 

dan de andere halve dag op zich 

nemen. Als Maartje terug komt wordt 

er gekeken hoe de ICT taken verdeeld 

gaan worden en welke stappen er op 

dit gebied genomen gaan worden. 

Voor nu lijkt 0,2 voldoende te zijn. 

 Volgende 

vergadering 
  - Datum: 9 november 

- Locatie: Zeis 

- Notulist: Els 

- Tijd: 20 uur – 22 uur 

 Agendapunten 

voor volgende 

vergaderingen 

  - evaluatie rapportagestructuur 

- NPO gelden 

- IB’ers en SOP 

- (jan) Financiële onderbouwing 

formative 

- MR-regelement 

- Locatieplan  

- 15 December evaluatie KCP 

- 15 december Jolande uitnodigen 

ivm rekenonderwijs. 

 

 

 


