
Notulen MR vergadering dinsdag 27 oktober 2020 en  

dinsdag 3 november 2020 

 
• Locatie: via Teams aanwezig Jan Karel, Nick, Els, Marjolein, Annemay, Joyce, Wappie, 

Jorg en Hilde 

• Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

• Notulist: Hilde 

 

Onderwerp Tijd Inhoud/Toelichting 
 

1 Opening  5 Marjolein wordt welkom geheten door Jan Karel. We 

stellen ons voor aan Marjolein.  

Jorg sluit aan als de selectieprocedure besproken is.  

 

2 Vaststellen Notulen  5 De notulen worden goedgekeurd en voortaan 

doorgestuurd door de notulist naar Sanne Verhagen. 

De MR moet zich op de website duidelijker laten zien.  

 

 

3 Mededelingen  5 Afscheid Gert Jan en Mieke. Jan Karel zorgt voor 2 

bossen bloemen en gaat deze bezorgen.  

 

 

 

4 Stand van zaken 

Procedure nieuwe 

directeur/regisseur 

10 Selectieprocedure: Jorg was intern de enige 

kandidaat, via de externe procedure 15 kandidaten. 

Briefselectie ging via Jan Heijmans en HR. Edward is 

overal buiten gelaten.  Lange avond via teams. 6 

kandidaten. Gemeleerd gezelschap, man/vrouw, 

veel/weinig ervaring.  In 2 selectiegroepen, De ene 

groep ging over de kandidaat als persoon, de andere 

groep ging over de visie op onderwijs. Aan het einde 

van de avond zijn de kandidaten besproken. Jorg was 

unaniem de beste kandidaat.   

 

5 Stand van zaken 

Locatieplan 

 

25 Er is een plan van aanpak gemaakt wat naar het 

college van bestuur en SBK is gestuurd. Het gaat ook 

over een huisvestingsvraag. Wij huren de gebouwen 

van de gemeente en zij constateren leegstand van 

een aantal lokalen. We moeten een duidelijk plan 

maken. We zoeken naar een partner die een deel van 

de Zeis kan overnemen, gaat onderhuren. Het mooiste 

zou zijn dat het een partner is die kan groeien, zodat 

we langzaam kunnen afbouwen op de Zeis. Partner 

kan bijv.  Kentalis zijn. Maar er kunnen ook meerdere 

partners zijn waarbij de een overdag het gebouw 

betrekt en de ander ’s avonds.  

Wappie: De partijen die nu op school rondlopen zoals 

logopedie en leerplein betalen zij huur? Voor zover 

Jorg weet niet. Typles en EHBO betalen wel huur. 

Huurovereenkomsten worden via SBK gesloten. Het zou 

gunstig kunnen zijn als je bijv. 2 lokalen kunt verhuren 

aan een externe partij.  

 



Er is geen ambitie om van ’t Wikveld een brede 

Bossche school te maken.  

Hoe groot is de kans dat  Kentalis partner zal worden?  

Leon Hanssen is directeur van SBK, hij geeft aan dat 

Kentalis een ingewikkelde partij is op bestuurlijk niveau. 

Kanteel gaat dan terug naar de MWW.  

Er zijn nog meer partners. Deze contacten legt in 

eerste instantie Jan Heymans, zodra er mogelijkheden 

zijn brengt hji ons met hen in contact.  

Wij moeten ons eigen plan ook goed op papier 

kunnen laten zien. In mei 2021 gaat groep 8 naar de 

MWW, daarnaast de ambitie om groep 7 ook over te 

laten gaan. Dit moeten we op tijd voorbereiden. De 

groepen 7 en 8 zouden dan schooljaar 2021-2022 op 

de MWW zitten. De groepen 6 zouden hier ook aan 

toegevoegd kunnen worden. Jan Karel geeft aan dat 

er een duidelijke why moet zijn richting ouders. Er mag 

niet onderschat worden dat ouders echt voor de Zeis 

gekozen hebben.  

Leerlingenaantallen blijven terug lopen. 

Onderwijskundig is er steeds meer behoefte aan 

samenwerking.  

De communicatie hierover met ouders is spannend in 

coronatijd. Om dit digitaal te doen is lastig. Joyce 

vraagt Wanneer gaan we hiermee starten? Het liefst 

zo snel mogelijk maar de vorm waarin we dat doen 

moet wel juist zijn.  Het bestuur kan hier ook in 

meedenken. Het Wikveld is sterk in afstemming en 

verbinding maar dat is nu lastig.  

Bij instroom wordt al aangegeven dat het kan zijn dat 

de toekomst van de Zeis onzeker is. Bij die ouders zit 

het niet, het zit meer bij ouders die nu een kind in 

groep 4/5 zitten. Dit schooljaar is er meer instroom op 

de MWW dan op de Zeis. Maar dat is niet te 

voorspellen.  

14 december praten we hierover verder. Zie 

jaarverslag schooljaar 2019-2020/september 2020 

 

6 Kindcentrumplan  10 Goedkeuring KCP door MR? Dit punt wordt in een 

extra vergadering op 3 november a.s. besproken.  

 

7 Corona/vervanging 10 3 collega’s hebben corona gehad. 2 zijn weer aan het 

werk, 1 collega is nog thuis. 5 medewerkers uit 

voorzorg thuis, 1 is negatief getest. 1 is op 18-10 in 

aanraking geweest met een coronapat. 3 collega’s 

wachten op testuitslag. Er zijn nog geen kinderen met 

corona. Er zijn wel kinderen in thuisquarantaine. 7 

ouders met een positieve test. Die kinderen zijn thuis.  

 



Voorzorgmaatregelen in het team bijv. dragen 

mondkapje is nog erg wennen. Het grote nadeel en 

grote druk is de vervangingen. De invalpool is snel 

leeg.  Er wordt extra gewerkt door collega’s en bijv. 

ook door Mieke. Dit wordt niet geboekt als 

ziekteverzuim maar als coronagerelateerde klachten.  

Nick: zijn er voldoende middelen beschikbaar voor de 

leerkrachten voor thuiswerken. Zoals laptops? De 

meeste collega’s werken met privelaptops. We kunnen 

het wel aanvragen, maar we moeten ons ook 

afvragen wat we van onszelf mogen verwachten. 

Onze digiborden moeten aangepast worden, deze 

hebben bijv. geen camera. AVG moet dan ook 

bekeken worden. Teams is geen veilige omgeving. Als 

je ziek bent ben je ziek, maar als je in quarantaine zit in 

afwachting van je test kun je wel online lesgeven. Er 

moet wel aan voorwaarden zijn voldaan zodat dat 

goed gaan. 

Intern op school is op ICT nog niet alles op orde, zie 

punt 10.  

Stel er komt een lockdown, wil je thuiswerken of op 

school? Dat kan een keuze zijn. Het is ook out of the 

box denken. Bijv. de groep van je parallel collega er 

online bijpakken als zij afwezig is. Maar er zijn teveel 

activ boarden die niet goed werken op dit moment. 

Verschillende scenario’s worden volgende 

vergadering besproken.  

 

8 Verkiezingen MR en 

GMR 

10 Overzicht van alle leden van de MR. 

Hoe is de verkiezing verlopen? Dit punt schuiven we 

door naar de volgende vergadering. 

 

9 Jaarverslag MR 

schooljaar 2019-2020 

5 Goedkeuring jaarverslag. Dit punt schuiven we door 

naar de volgende vergadering. 

 

10  ICT 10 Werken nu alle digiborden en computers? 

Er zijn nog steeds collega’s die geen goedwerkend 

bord hebben, computers werken niet goed, vallen 

tijdens de les uit of zijn heel traag. De borden zijn 

eigendom, we hebben en serviceovereenkomst met 

Digidact. De ICT werkgroep pakt de snelle vragen op. 

Digidact doet de rest en moet invulling geven aan dat 

contract. De vragen moeten wel goed uitgezet 

worden bij Digidact. Er moet een signaal afgegeven 

worden zeker ook omdat we ook goed vanuit thuis 

moeten kunnen gaan werken gezien Corona. Er moet 

ook druk van je team afgehaald worden zodat er 

vanuit huis gewerkt kan worden. Els stelt voor om snel 

op te schalen met Digidact. Wat kunnen zij betekenen 

voor het thuiswerken? Is er geen coronacrisispotje? 

 



Voor leerlingen waren er wel ipads in april. In april 

hebben we 25 chromebooks gevraagd, we kregen er 

10. Voor collega’s ging dit niet door. Je kunt dit nu wel 

aanvragen. Jorg zal gaan overleggen hoe deze 

problemen opgelost kunnen worden. Ook voor de 

toekomst moeten we nadenken waar we het liefst 

mee willen gaan werken, bijv. i pads of chromebooks. 

We hebben wel de ambitie uitgesproken om meer 

aan te schaffen. We hebben nu 1 op 5, we willen naar 

1 op 3 en nog liever naar 1 op 1.  

Ook ouders moeten hier in betrokken worden, dit is 

ook een stukje visie. Er moet op het gebied van 

digitale omgeving nog een slag gemaakt worden op 

’t Wikveld. Toch hebben we het in de eerste lockdown 

op digitaal gebied heel goed gedaan.  

 

Kunnen we als MR iets betekenen?  

Kritisch kijken naar het scenariodocument, wat te 

doen bij afwezigheid collega’s, Jorg legt scenarios uit. 

Zie document mail 26 oktober.  

Indien een groep thuis gaat werken en kinderen 

hebben thuis geen digitale middelen kan er een 

chromebook geleend worden.  

Wanneer maak je de beslissing om een ambulante 

collega niet in te zetten. Nu staat er in dat een 

ambulante collega max. 1 dag in de groep geplaatst 

worden. Denk hierover mee. Ook zij moeten aan hun 

eigen taken kunnen werken. Dit is tot nu toe nog 

weinig gebeurd. Tijdens de studiedag gaan we dit 

bespreken. Dit is de zorg de komende periode.  

 

Jan Karel vraagt wie Driessen betaald en wat is de 

impact op onze begroting. Als we nu weer veel te veel 

geld uitgeven aan vervangingen krijgen we weer een 

discussie aan het eind van het jaar. We moeten 

financieel in de pas blijven lopen. Jorg, we lopen niet 

uit de pas en we zijn gedekt. Jan Karel vraagt om dit 

schriftelijk te bevestigen? Hier gaat Jorg voor zorgen.  

 

 

 

13 Rondvraag 10 Els:  Wat bedoel je met de wisseling van een groep op 

de Zeis en ontevreden ouders? .  

Collega moet vanaf 28 weken zwangerschap tijdens 

coronatijd vervangen worden. Daar moest een 

oplossing voor groep 8 gevonden worden. Sanne zou 

dat gaan doorlopen op afstand. Ellen heeft 2 jaar 

geleden die groep gedraaid en kan daar starten. Jenti 

 

 



zal dan ellen vervangen in groep 5. Ellen heeft ook 

gesolliciteerd naar regisseur bovenbouw, dus ze kon 

daar eigenlijk prima ingepast worden. De ouders van 

groep 5 vielen vooral over het feit dat het 2 dagen 

voor de herfstvakantie gecommuniceerd werd en 

Jenti zou toch ook naar groep 8 geplaatst worden. Er is 

nu gekozen voor een zachte landen. Zowel Ellen als 

Jenti zullen nu tot de kerstvakantie in groep 5 werken, 

zodat de kinderen aan Jenti kunnen gaan wennen. Zij 

neemt na de kerstvakantie de groep volledig over. Er 

zijn ouders die het heel vervelend vinden dat Ellen uit 

de groep gaat. Het zit met name bij ouders waarbij de 

kinderen gevoelig zijn in het contact met de 

leerkracht. Het zit ook in begeleidingsafspraken.  

De dochter van Jan Karel zit in de groep. Maandag 

heeft Jenti kennisgemaakt en de kinderen waren 

enthousiast. Morgen start ze voor de klas. Vanuit de 

kinderen is er alleen maar positiviteit.  

 

 

 Notulen extra 

vergadering 

 * 3 november via Teams, 20.00-21.00, Bespreken KCP 

plan.  

 

 

 

3 

nov.  

Kindcentrumplan   Goedkeuring KCP door MR? Dit punt wordt in een 

extra vergadering op 3 november a.s. besproken.  
 

 Notulen vergadering 

extra vergadering 3 

november 

 Aanwezig: Joyce, Marjolein, Jan Karel, Nick, Els, Jorg, 

Annemay en Hilde 
 

   Jorg, fijn dat we hier vanavond naar kunnen kijken.  

3 doelen:  

- KCP in zijn geheel bekijken.  

- Jaarplannen/poster 

- Schoolgids 

Kindcentrumplan:  

Uitleg Wickedproblems, schema 

organisatiekenmerken, Els vraagt naar het 

takenpakket van de regisseurs, we zijn sinds 

herfstvakantie gestart, heidag gehad met regieteam, 

Ib, regisseurs, MT. Het is idd. een fors takenpakket. Dit is 

ook besproken met de personeelsgeleding en MT.  

 

Marjolein: Wat merken de kinderen hiervan? Voordeel 

is dat de regisseurs hun rol in het cluster hebben en 

hierdoor zijn de lijntjes korter, kan er sneller feedback 

gegeven worden en de leerkracht nog meer in zijn 

kracht zetten.  

 



Tijdens de heidag was er begeleiding van de 

Talentacademy. Hier was aandacht voor hoe gaan 

we hier verder aan werken en hoe we als regieteam 

daar van en met elkaar gaan leren 

W.P. 3: Ambitie Wikveld, willen we een 

leerkrachtgestuurde school zijn of willen we een vrije 

school gedachte waarbij de kindern alle ruimte krijgen 

of zitten we ergens in het midden van het spectrum. 

Lio stagiaire gaat dit verder onderzoeken en we zijn 

benieuwd naar de resultaten, die zullen het begin zijn 

van een langduriger onderzoek. Zij zou dit ook in de 

MR kunnen bespreken, dit doet ze sowieso aan de 

collega’s.  Kinderen de mogelijkheid reageren om zich 

d.m.v. doelen verder te ontwikkelen.  

Het is een behoorlijk document geworden. Het is fijn 

dat het samengevat is op 1 A4tje. Het is duidelijk.  

Wat betekent het dan voor dit jaar?  

Jaarplan: inzichtelijk document, eerste deel (lichtste 

kleur) is wat hebben we bereikt, middelste deel is de 

ambitie, waar leggen we dit jaar de focus op, vooral 

kleine stapjes, max 5 speerpunten. Bijv. Hoe maak je 

leerwinst inzichtelijk. Het laatste deel zijn de prioriteiten.  

Dit is ingedeeld op 4 gebieden: onderwijs, personeel, 

realisatie en samenwerking. Ieder jaar evalueren we 

dit document en vullen het aan voor het nieuwe 

schooljaar. Het wordt op de nieuwe website geplaatst 

en evt. in het Wikveldbulletin voor ouders.  

Het Kindcentrum plan wordt goedgekeurd. Hoe gaan 

we dit communiceren? Poster in het Wikveldbulletin, 

website. We bieden de poster aan. Het grote 

document, Het kindcentrumplan is beschikbaar voor 

geinteresseerden.  Het jaarplan wel ieder jaar mailen 

en dingen die in het KC plan staan moeten zichtbaar 

zijn in ons gedrag. We vragen jullie als MR om daar de 

critical friend in te zijn.  

 

Scenarios Corona, bespreken we 14-12, mocht er 

tussentijds overleg nodig zijn dan overlegt Jorg met 

Jan Karel. Er worden in veel bedrijven back up 

plannen gemaakt en Jan Karel biedt zich aan.  

 Volgende vergadering 

 

 Datum: maandag 14 december 2020 

* Locatie: Zeis 

* Notulist: Els, wil je de notulen naar ICT@wikveld 

doorsturen. Zij plaatsen het op de website.  

* Tijd: 20 uur – 22 uur 

 

 


