
 

 

Agenda MR vergadering Maandag 28 maart 2022 

 
• Locatie: MWW 

• Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

• Notulist: Marjolein 

• Afwezig: Hilde 

 

Onderwerp Tij

d 

Inhoud/ 

Toelichting 

 notulen 

1. Opening 5     

2. Vaststellen 

Notulen 

5  Vastgesteld.  

Joyce zet de notulen online. 

3. Mededelingen 10  - Licht op Zeis lijkt regelmatig dag en nacht 

aan. Jorg pakt dit op. 

- Hoge energieprijzen lijken nog niet het Wikveld 

te raken. SBK (Stg. Bossche Kindcentra) regelt 

de energie binnen het Wikveld. Niet uit te 

sluiten voor de toekomst. Het is niet 

opgenomen in de schoolbegroting.  

- Mail Westerbreedte roept vragen op t.a.v. 

vrijwillige ouderbijdrage Wikveld: er lijkt 

genoeg budget bij de OR. Wettelijk gezien 

mogen ouders geen herinnering ontvangen, 

omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage.  

Visie Wikveld: geen kinderen buitensluiten 

vanuit financieel oogpunt. 

Joyce zal mail MR Westerbreedte 

beantwoorden. 

4. 

 

Jaarplan 15 Stand van 

zaken 

Jaarplan nogmaals doorgenomen en besproken 

waar Wikveld staat. 

5. Corona 10 Stand van 

zaken 

Na carnaval veel ziekte door corona onder 

personeel, onder leerlingen viel dit mee.  

Maatregelen zijn er af en men gaat terug naar 

normaal. Alleen bij klachten nog laten testen is 

het verzoek. 

Nu is er een gemiddeld ziekteverzuim voor de tijd 

van het jaar onder personeel. Door de lege 

invalpoule is de doorgang van het onderwijs 

onder druk komen te staan. Personeel heeft veel 

opgevangen, stap extra gezet en zich flexibel 

opgesteld. 

6. Formatie 20 Plaatje 

volgend 

jaar: 

financiën en 

Plan doorgenomen volgend schooljaar. 

NPO gelden lopen volgend jaar door. 

Signum is akkoord met 18 groepen ondanks dat 

Wikveld met de terugloop op 17 uit zou komen. 

Versie A is besproken.  



 

 

groepsindeli

ng  

Kleuterklassen Zeis zijn klein maar bieden wellicht 

ruimte voor doorontwikkeling groep 1-2-3. 

Groepen 4 t/m 7 MWW zijn plofklassen met 30+ 

leerlingen. Dit is niet wenselijk voor kwaliteit 

onderwijs. Hier moet minimaal extra ondersteuning 

op. Jorg levert ideeën aan bij de MR. 

Groepen 8 zouden qua leerlingaantallen 

samengevoegd kunnen worden maar dan stapt 

men af van insteek dat groepen 8 intact blijven 

wat niet wenselijk is. 

Formatie wordt volgende keer verder besproken. 

7. Luchtventilatie 10 Update na 

gesprek 

Signum met 

gemeente 

Gemeente lijkt niet te willen investeren in 

luchtkwaliteit Signum. Enige hoop is dat 

gemeente wat wil doen aan de 

opvangorganisaties, omdat die buiten de norm 

vallen.  

Morgen haalt Jorg de CO2-melders op voor 

MWW. Doel is volgende week alles geïnstalleerd 

te hebben. Als de melder oranje of rood wordt: 

raam open. Het uiteindelijk doel is uiteraard: 

verbetering luchtkwaliteit door voorzieningen 

gebouw. 

8. NPO gelden 10 Stand van 

zaken na 

analyse 

Gezien de tijd niet besproken. Verplaatst naar 

agenda 17 mei. 

9. Mevolution 20 Voorstel 

implementat

ie 

rapportage, 

zie 

aangelever

de mail 

Jorg heeft plan doorgestuurd. Er zijn 2 collega’s 

die pilot willen dragen en einde jaar wil Jorg 

evalueren. 

Privacy moet kloppen, daarin is nog e.e.a. 

aangepast en moet doorgenomen worden. Jorg 

vraagt MR daarin mee te denken. 

Leerkrachten leren ook rondom de talentenkaart 

en worden hier steeds meer wegwijs in. Dit zorgt 

voor doorontwikkeling. CITO moet losgelaten 

worden.  

Er komt in het rapport een voorblad met uitleg of 

interpretatie van de gegevens. Hier vragen 

ouders om. 

Voordeel IEP is direct diepte-analyse waar 

leerkracht gerichter aanbod op kan verzorgen. 

10. Jaarrooster 10 Plaatje 2022-

2023 

Doorgenomen met elkaar zoals doorgestuurd. 

Studiedagen besproken. 

Vakantie is in overeenkomst met PO-raad. 

11. Rondvraag/ 

actielijst 

5  Verwachten we leerlingen uit Oekraïne? Dit is 

mogelijk, tot nu toe nog geen aanmeldingen. 

Signum heet ze welkom en kijken ook wat 

passend is binnen de regio. Signum heeft gezegd: 

we doen wat we kunnen om ze te helpen. 

 

Actie: 



 

 

-Jorg levert informatie aan voor oplossing 

plofklassen en bespreek formatieplan met het 

personeel. 

 Volgende 

vergadering 

 * Datum: 17 

mei 2022 

* Locatie: 

Zeis 

* Notulist: 

Joyce 

* Tijd: 20 uur 

– 22 uur 

Agendapunten: 

• Foto maken (als MR “compleet is?) 

• Gezonde school, einde van het jaar op de 

agenda 

• NPO 

• Mevolution/ digitaal rapport 

• Formatieplan 

 

 


