
Notulen  MR vergadering  

12  april 2021 

Via TEAMS 

Aanwezig : alle MR leden en Albert 

1 opening en welkom 

 

2 notulen vorige vergadering (01 februari 2021); deze zijn goedgekeurd door 

de MR leden 

 

3 informatie directie: 

Voorafgaand aan de mededelingen geeft Albert aan dat hij graag wil weten in 

wat voor onderwerpen/ informatie de MR meegenomen wil worden. Dan kan 

hij daar op inspelen. 

 

a. Nationaal Programma Onderwijs? 
Op school gaan wij er niet van uit dat alle leerlingen een achterstand hebben 
opgelopen door online thuiswerken. We gaan het geld van het NPO anders 
inzetten  nl. voor de ontwikkeling van de leerling, versterken van het onderwijs. 
Het geld dat we krijgen is eenmalig. Daar kun je geen mensen voor in dienst 
nemen ( i.v.m. verplichting tot contract) We laten het geld niet aan ons voorbij 
gaan . We gaan op zoek naar mogelijkheden voor inzet van de gelden. Er 
komt nog een soort keuze menu aan. Ook moeten de achterstanden van de 
leerlingen in kaart gebracht worden ( hebben wij helder met ons LVS). Bij ons 
liggen de problemen eerder op het sociale vlak dan op het cognitieve vlak. 
Meedenken over oplossingen wordt gewaardeerd. 

b. Samenwerking met Bolster - bijlage Fly-over Bolster Wingerd - is1e opzetje. 
Vanuit De Wingerd wordt er gekeken naar de mogelijkheden tot 
samenwerking met De Bolster. Dit om een aantal leerlingen wat extra’s te 
kunnen aanbieden. Wat eventueel kan leiden tot certificering. 
 

c. Zelftesten personeel en leerlingen . We kunnen op school zelf testen 
aanbieden aan leerlingen en personeel. We zijn wel terughoudend met het 
aanbieden hier van. Het moet leerlingen niet angstig maken. Het moet ook niet 
dwingend zijn om elkaar op te leggen te gaan testen. Voorzichtigheid is 
geboden. 
 

d. IT-stappenplan -  Er wordt gekeken wat we in de toekomst gaan doen om het 
onderwijs beter in te richten. Zowel voor de leerling als professionalisering van 
het personeel. De leerlingen moeten zoveel mogelijk baat hebben bij IT in het 
onderwijs. En voor het TEAM is het belangrijk om te kijken hoe we beter 
kunnen samenwerken op dit gebied. De MR juicht dit plan toe en krijgt  de 
vraag mee te denken over waar er nog meer behoefte aan is m.b.t. ICT in ons 
onderwijs.  

e. Opbrengsten in kaart brengen. Op school willen we de brede ontwikkeling 
van de leerlingen in kaart brengen. De weg daar naar toe wordt onderzocht. 
Dat willen we helder maken via diverse TOOLS. Zodat het straks voor een 



ieder duidelijk is hoe we met elkaar naar de leerling kijken. De MR zal van 
Albert nog informatie krijgen over het doelgroepenmodel. 
  

f. Personele ontwikkelingen – gesprekken over de vacatures zijn nog gaande 

4 MR verkiezingen: Er zijn twee aanmeldingen voor de ouder geleding.  

Mvr. Helga Drommel en Mevr. Karina van Herksen.  De MR heeft besloten dat 

beide aangemelde ouders welkom zijn in het nieuwe schooljaar. Grieke, Hilda 

en Wilemijn gaan dit schooljaar de MR verlaten. Willemijn blijft nog wel 

beschikbaar voor de GMR. De nieuwe ouders worden door Grieke op de 

hoogte gebracht over de gang van zaken. 

De rolverdeling van voorzitter, vicevoorzitter zal plaatsvinden in het nieuwe 

schooljaar ( eerste MR vergadering 2021-2022) 

Voor de personeelsgeleding komt Wietske Terpstra in de MR. 

 

5 inbreng ouders: Aandachtspunt van Willemijn. In hoeverre kan school 

rekening houden met aanschaf glutenvrije producten? Willemijn zal aan de 

leerkrachten een lijst geven van glutenvrije producten ter beoordeling. 

 

6 inbreng personeel: verhoging ouderbijdrage 

- Er is goedkeuring verleent door de OMR dat de ouderbijdrage verhoogt 

wordt naar €15,00. Het is een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan wordt per 

leerling €10,- besteed aan Sinterklaasinkopen  en €2,50 voor de 

paasmaaltijd en €2,50 voor de kerstmaaltijd. 

- Aanpassingen op de website MR gedeelte : Henny gaat uitzoeken wat er 

mogelijk en wenselijk is. 

- MR tijdschriften : we hebben een abonnement op één tijdschrift. Dat blijft 

zo! 

7 Actielijst 2020 -2021 is doorgenomen 

 

8 GMR, er was geen nieuws deze keer 

 

9 ingekomen stukken: 2 tijdschriften , worden uitgedeeld 

 

10 rondvraag:  

    Volgende MR vergadering: 14 juni 

 

H. de Poel 

       

 


