
 

 

Notulen MR vergadering Woensdag 9 november 2022 

 
• Locatie: Zeis 

• Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

• Notulist: Els 

• Afwezig:  

 

Onderwerp Tijd Inhoud/ 

Toelichting 

 Notulen 

1. Opening 

Welkom José! 

5   Voorstelronde: José van Snek  is 

vandaag voor het eerst aanwezig bij 

de vergadering als MR lid. José stelt 

zich voor aan de MR leden en de MR 

leden stellen zich voor aan José. Het is 

tevens de laatste vergadering van Jan 

Karel waaraan hij deelneemt  

2. Vaststellen 

Notulen 

5  Er is een opmerking tav de notulen van 

de vorige vergadering: Dit betreft punt 

9, vraag van Els: toelichting reden voor 

pedagogisch kader staat niet 

uitgewerkt in de notulen. Dat is wel 

wenselijk.  Joyce gaat dit toevoegen. 

Achterliggende reden is dat corona 

aanleiding heeft gegeven hier meer 

aandacht voor te hebben. 

3. Mededelingen 10  Geen mededelingen 

4. 

 

Foto maken als 

MR compleet is 

5  Foto is gemaakt bij aanvang 

vergadering 

5. Evaluatie 

rapportage 

structuur 

 

40   Jorg deelt een korte samenvatting uit 

de procesplanning van het project 

mevolution uit om nog even terug te 

pakken op de genomen stappen en 

huidige stand van zaken. 

Vorig jaar aftrap gemaakt maar 

wegens weerstand mevolution on hold 

gezet muv een kleine pilot: 2 groepen, 

10 ouders. In november 2022 is aan 

betrokkenen gevraagd een evaluatie 

in te vullen: 1 collega heeft de 

evaluatie ingevuld en 5 ouders (groep 

4 en groep 7). Kanttekening hierbij is 

dat de leerkracht al enthousiast was bij 

aanvang van de pilot wat mogelijk 

een vertekend beeld geeft. 

Diverse ouders gaven als input dat ze 

namen konden zien van andere 

leerlingen maar gelukkig geen 

informatie, resultaten of gegevens. 

Desondanks is het niet wenselijk 



 

 

gegevens van andere te zien, dit is 

derhalve direct aangepast. 

Algemene feedback was: leuk om 

foto’s te zien, maar niet iedereen ziet 

de toegevoegde waarde. 

 

De terugkoppeling is besproken met 

de rapportcommissie. Opmerking van 

ouders was dat we moeten waken 

voor teveel verschillende applicaties/ 

inloggen/programma’s, dat kan 

ingewikkeld worden. 

De volgende stap is bepalen wat de 

volgende stap is. Jan Karel oppert dat 

de uitkomsten eerst gerangschikt en 

bepaald moeten worden. 

Opvallend is ook dat slechts 1 van de 3 

leerkrachten de evaluatie heeft 

ingevuld. 

Hilde geeft ook aan dat het maken 

van foto’s een belemmering is voor 

haar. Een grote groep kinderen, steeds 

foto’s maken vergt veel tijd. Je moet er 

aan denken en het gaat ten koste van 

aandacht voor het kind. 

Jorg vraagt of anderen binnen het 

team zich hierin herkennen. Joyce 

bevestigd dit. Jorg oppert om eerst 

binnen het team het net op te halen of 

meer leerkrachten dit zo ervaren. 

Wappie geeft aan dat het doel 

tweeledig was: een beter beeld van 

kinderen geven en minder belastend 

voor de leerkracht. Dit is echter niet 

aan de orde en het is wel wenselijk om 

dit doel in het oog te houden. Jorg 

oppert dat we dan mogelijk het 

Kindcentrumplan met uitgangspunt 

ieder kind echt zien moeten herijken. 

De gedachte van het portfolio wordt 

door Jorg nog steeds ondersteund en 

gewenst, echter het moet ook 

werkbaar zijn voor het team en 

gedragen te worden door ouders. 

 

Vraag van Jorg: eerder dit jaar uitleg 

gegeven over overgang van 

rapportcijfers naar 0/m/v/g. Geen 

reactie van ouders gekregen dat ze 

zich hier niet in konden vinden. Kunnen 

we er vanuit gaan dat we het dan 

door kunnen voeren? Els geeft aan dat 

duidelijk te zien was tijdens de info 

avond dat de mededeling reactie 

teweeg bracht. De vraag is of het dan 

al duidelijk genoeg is. Afgesproken 

wordt dat dit in het Wikveld bulletin 

verder toegelicht wordt. 

 



 

 

Leerkrachten geven aan het lastig te 

vinden om ontwikkelingsgericht te 

schrijven. Zeker voor grote groepen 

kost dit veel tijd en niet alles kan 

inhoudelijk even goed gezien worden. 

 

School biedt wel ondersteuning aan 

op ontwikkelingsgericht schrijven dmv 

workshops. Leerkrachten zouden het 

heel fijn vinden als ze echt inhoudelijk 

feedback krijgen op wat ze 

opgeschreven hebben. Zodat er 

suggesties gegeven worden in hoe het 

beter te formuleren. Jorg heeft dit 

genoteerd, en neemt dit mee in de 

afwegingen. 

 

Jan Karel oppert een middenweg te 

kiezen door de feitelijkheid in het 

rapport te zetten en de inhoudelijke 

verdieping in het rapport gesprek 

mondeling te bespreken. 

 

Suggestie Marjolein: bij de volgende 

pilot mevolution zou het wenselijk zijn 

om juist ouders te betrekken die minder 

enthousiast zijn. 

 

Jorg geeft aan eerst bij het team uit te 

willen vragen 

 

Hilde zou wenselijk vinden om wel bij 

de volgende rapportronde de pilot te 

willen draaien. Dit wordt echter wel 

kort dag. Els geeft aan het bijzonder te 

vinden dat leerkrachten gevraagd zijn 

om deel te nemen aan de pilot maar 

niet deelnemen aan de evaluatie en is 

benieuwd of Jorg hier nog met de 

betreffende leerkrachten in gesprek 

gaat. Jorg gaat hier zeker achteraan: 

eerst bij de rapportcommissie om te 

achterhalen of er mogelijk via andere 

kanalen reactie is gekomen en gaat 

anders met ze in gesprek. 

 

Jan Karel stelt voor om de tijdlijn te 

herzien: 1 feedback breder ophalen, 2. 

Feedback ordenen en categoriseren 

en conclusie trekken. 3. In gesprek met 

leverancier over aanpassingen die 

gemaakt moeten worden. 

 

Vraag van José: word mevolution ook 

op andere scholen gebruikt? Jorg ligt 

toe dat het zeker op andere scholen 

gebruikt wordt maar dit zijn veelal 

concept scholen. Wikveld is een van 

de eerste traditionele scholen die hier 



 

 

mee bezig zijn. Leerkrachten staan 

meer dan bij de concept scholen ook 

echt voor een groep. 

 

Wappie is benieuwd of er een 

uitwisseling is tussen scholen. Pim geeft 

aan dat dit zo is. Miriam van Campus 

aan de Lanen is hierbij betrokken en 

heeft contact met mevolution team. 

 

De volgende stap, als we zover zijn is 

ook zorgen voor voldoende devices 

die op school blijven. Geen telefoons 

die mee naar huis gaan met 

leerkrachten waar ook de foto’s mee 

gemaakt worden. 

 

Jorg: we maken ons plannen SMAR 

(zonder t). het moet goed werken voor 

we zeggen dat we het volledig 

overbrengen. 

 

Els stelt de vraag of het wenselijk is dat 

ook ouders en eventueel leerkrachten 

uit de MR deelnemen aan de pilot. Dit 

zodat we zelf ook kunnen zien waar we 

het over hebben. 

 

Doel is wel iets te gaan doen wat past 

bij wat we nodig hebben. Op dit 

moment geven we nog geen geld uit 

aan mevolution. We kunnen dus nog 

aftasten in de pilotfase maar het moet 

uiteindelijk wel toegevoegde waarde 

bieden en passen bij de context. 

6. NPO gelden 30  Jorg praat José bij over het fenomeen 

NPO gelden en het doel: extra geld 

om problemen ontstaan tijdens/door 

corona aan te pakken. Wens van 

Wikveld is het ten goede te laten 

komen aan de kinderen die dit hierin 

nodig hebben maar het wel 

toekomstbestendig te laten zijn. 

 

Corona aanpak was one size fits most. 

Maar er zijn ook achterstanden 

ontstaan. Wens is de kennis en 

expertise opgedaan vanuit de NPO 

gelden te behouden zodra de gelden 

ophouden. De aanpak wordt meer 

mee terug genomen naar de huidige 

aanpak: deels nog extra begeleiding  

Deels in de klas. Plus specialisten 

aangesteld: 

Rekenspecialist 

Taalspecialist (vacature) 

Gedrag specialist (Esther van Schild) 

De rol is nieuw. De gedrag specialist 

helpt collega’s bij interactie met 



 

 

leerlingen, dynamiek in de groep en 

contact met ouders.  

Derde interventie is opleiden van het 

team zodat kennisniveaus 

toekomstbestendig zijn. 

 

Dit jaar is besloten niet alle gelden op 

te souperen, dit om de afbouw 

geleidelijk aan te laten lopen. 

 

Vraag Els: kan iedereen solliciteren op 

de rol van gedrag specialist en wat zijn 

de criteria? 

Vraag Marjolein: wat is het verschil 

tussen gedragsspecialist en school 

maatschappelijk werk: Antwoord Jorg, 

de gedrag specialist staat echt binnen 

de school en verbind naar buiten toe. 

 

Els benadrukt dat dit wel echt een 

belangrijke rol is en stelt  de 

kanttekening dat interne doorgroei 

wellicht niet leidend zou moeten zijn, 

de beste kandidaat voor de job wel. 

Jorg benoemd dat er hoe dan ook  

coaching zal zijn voor de kandidaat 

die rol gaat vervullen. 

 

Subsidie versterken basisvaardigheden 

op bestuursniveau is toegekend . Jorg 

gaat in gesprek over wat dat betekent 

voor het wikveld 

 

Hilde: is de taalspecialist ook een 

vacature. Jorg beantwoord met ja. 

 

7.  MR-regelement 30  Els geeft aan dat de versie die we 

recent ontvangen hebben van Joyce 

niet de meest recente versie is. Er wordt 

geconcludeerd dat dit inderdaad zo is. 

Jan Karel zoekt de meest recente 

versie op. Wel wordt het huishoudelijk 

reglement even doorgenomen zodat 

José ook weet hoe het werkt binnen 

de MR: 

- Vaste voorzitter Nick 

- Notulist wisselt maar vooraf 

bepaald 

- Notulist bereidt ook 

vergadering volgende 

vergadering voor 

- Notulen worden binnen 1 week 

na de vergadering 

toegestuurd. 

- Indien nodig wordt er een 

kleine commissie ingesteld. 

 

José is benieuwd hoe het contact met 

de GMR verloopt: mails en notulen  



 

 

van de GMR worden doorgestuurd 

naar De MR leden ter informatie. Jan 

Karel is ook lid van de GMR en was tot 

heden de verbindende factor. Vanaf 

nu zal Jan Karel enkel nog lid zijn van 

de GMR. 

 

Hilde geeft aan dat ze taken van 

Mieke geeft overgenomen. Wel zou ze 

graag het organiseren van de 

verkiezingen willen overdragen. 

 

 

Op 19-1 komt het bestuur langs op 

school en zou ook graag met de MR in 

gesprek gaan. Jorg nodigt de MR 

hiervoor uit. Opmerking Els: als het 

bestuur echt met de MR in gesprek wil 

zou het beter zijn hier een ander tijdstip 

voor te plannen. Voor de (ouders van ) 

de MR is het tijdstip onder werktijd lastig 

te realiseren. Het bestuur is altijd van 

harte welkom in een van de MR 

vergaderingen, we gaan namelijk 

graag in gesprek. Het geplande tijdstip 

maakt dit echter wel erg lastig. 

8. Locatieplan 15  Er is sprake geweest van 

ongenuanceerd berichtgeving in de 

Stempel  nav de gepubliceerde de 

notulen van de bestuursraad. Jorg vind 

dit enorm vervelend, erg voorbaring en 

incorrect maar was daardoor wel 

genoodzaakt om te reageren met een 

bericht aan de ouders. 

 

De voorzitter van de bestuursraad 

heeft laten weten hier niet blij mee 

geweest te zijn. Vanuit 

schoolperspectief was dit de enige 

juiste optie. 

 

Jorg vraagt zich of er meer over 

gecommuniceerd moet worden. De 

MR vind dat dit voor nu voldoende is. 

 

Feit is dat er op korte termijn geen 

besluit genomen kan worden. Het 

vraagstuk speelt schooloverschrijdend 

en betreft zowel wikveld als 

caleidoscoop. De gemeente wil eerst 

een verder onderzoek doen naar de 

impact van de krimp in Empel.  Feit is 

dat de gemeente geen geld heeft dus 

worden besluiten vooruit geschoven. 

 

 

Gemeente onthoud zich nu 

gevoelsmatig van 



 

 

onderhoudsverplichtingen door de 

discussie krimp. 

 

Maar feit is dat het binnenklimaat en 

ventilatie niet kan blijven wachten tot 

er een keuze gemaakt is. Bestuur heeft 

aangegeven nu geen renovatie te 

doen als er geen lange termijnplan is.  

Maar dit is niet acceptabel en niet uit 

te leggen aan ouders en collega’s. 

Jorg gaat derhalve met Rob van 

Signum in gesprek over welke 

maatregelen er genomen kan worden.  

 

De brief van Signum hierover was 

gericht aan de MR. De MR voelt de 

behoefte om hier schriftelijk op te 

reageren.  

Daarnaast zou het wenselijk zijn om ook 

de ouders te informeren over deze 

kwestie. De MR denk na over wat 

daarin de beste optie. Mogelijk een 

ingezonden bericht in het Wikveld 

bulletin waarin we de 

aandachtspunten van dit jaar 

benoemen waaronder ventilatie en 

schoolgebouw en verwijzen naar de 

notulen. 

 

We zien echter wel de meerwaarde 

van hierin samen op te trekken van de 

MR. Els zal samen met José een 

briefopzet voorbereiden en de MR zal 

Rob uitnodigen voor een gesprek. 

 

9. Rondvraag/ 

Actielijst 

15  Geen punten voor de rondvraag 

 Volgende 

vergadering 

 * Datum: 

donderdag 15 

december 

* Locatie: 

MWW 

* Notulist: Hilde 

* Tijd: 20 uur – 

22 uur 

Agendapunten vergadering 

• IB’ers en Sop 

• (jan) financiële onderbouwing 

formatie 

• Rapportagestructuur en 

tijdspad herijking 

• Locatieplan/ ventilatie/vertrek 

Rob Wingens 

• Evaluatie KCP 

• Jolande is uitgenogd  ivm 

rekenonderwijs (start 

vergadering). 

• Taak organiseren verkiezingen, 

wie neemt deze op zich? 

 


