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November 2020 

 

Beste ouders van de Wiekslag, 

 

Op 21 oktober jongstleden heeft er een MR vergadering plaatsgevonden en op 3 november een overleg met de 

Stichting ISOB. Daarover willen wij jullie in deze nieuwsbrief informeren. 

Gesprek tussen Stichting ISOB, schooldirectie en MR 

Op 1 september heeft er op ons verzoek een gesprek plaatsgevonden met Stichting ISOB en de directie van 

school. Daarin zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de communicatie tussen Stichting ISOB en de MR. 

Omdat wij als MR nog steeds niet tevreden zijn met de manier waarop wij betrokken en geïnformeerd worden 

hebben wij opnieuw een gesprek aangevraagd. In dit gesprek op 3 november hebben wij het gehad over de 

gemaakte communicatieafspraken en zijn wij bijgepraat over de stand van zaken schoolplein en werving van de 

nieuwe directeur. Hierover lezen jullie verderop in deze nieuwsbrief. Als MR blijven wij scherp richting Stichting 

ISOB om goed geïnformeerd te blijven zodat wij onze rol goed kunnen uitoefenen en zowel jullie als de 

leerkrachten zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen en informeren.  

Activiteitencommissie 

Alle subcommissies zijn samengevoegd tot één activiteitencommissie (AC), voor een betere samenwerking en 

overzicht van de taken. De AC is bezig met het voorbereiden van de sinterklaasviering. Dit wordt zoals u inmiddels 

in de Wiekslagen heeft kunnen lezen een aangepaste variant zonder ouders en met de nodige afstand tot 

Sinterklaas. Het Sint-Maarten feest komt helaas te vervallen, de veiligheidsregio raadt u ten zeerste af om met uw 

kind(eren) tijdens Sint-Maarten langs de deuren te lopen. We hopen op ieder zijn verantwoordelijkheid hierin hoe 

jammer dit ook is, alleen samen krijgen we corona onder controle!  

Begroting 

De conceptbegroting is opgesteld en ingediend bij Stichting ISOB. Opvallend zijn de energiekosten die hoger zijn 

dan begroot.  

School heeft in de begroting een flink investeringsvoorstel gedaan. Deze investeringen zijn gericht op nieuwe 

methodes en hardware. Voor het kalenderjaar 2021 wordt een investering gevraagd voor ‘lezen en taal groep 3’, 

‘methode voor de kleutergroepen’ en ‘methode natuurkunde’. Daarnaast wordt er een aanvulling op de 

bestaande laptopjes aangedragen. Op de meerjarenbegroting staat voor 2022-2023 een investering opgenomen 

voor ‘taal en spelling’ en het jaar erna nog een flink bedrag voor overige methodes. Later dit kalenderjaar wordt 

duidelijk in hoeverre de investeringen door de directie van Stichting ISOB gehonoreerd worden.  
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MR Jaarverslag 

Zoals eerder aangegeven hebben we in verband met Corona ons jaarverslag dit jaar niet persoonlijk kunnen 

toelichten. Wel is deze te vinden op de website onder ouders, medezeggenschapsraad onder de notulen van de 

MR:  

 
 

 

Schoolplein 

De MR heeft navraag gedaan over de stand van zaken . Er is een gedetailleerde stand van zaken gegeven en een 

indicatie wanneer de procedure is afgerond. Op 2 november zijn de definitieve stukken ingediend bij de 

gemeente. De gemeente neemt de stukken in behandeling en toetst of ze volledig zijn en zo ja, dan gaat de 

procedure lopen. Binnen de omgevingsvergunning gelden twee termijnen waarbinnen het bevoegd gezag een 

beslissing moet nemen op de aanvraag:  

• Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht 

weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.  

• Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in 

maximaal 6 maanden. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn 

eenmalig met zes weken te verlengen.  
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Volgens Stichting ISOB wordt de reguliere procedure bewandeld en hopen wij dat er in januari een vergunning is. 

Dan geldt nog wel de bezwaartermijn. Verder zijn er meer partijen betrokken bij de realisatie van het schoolplein 

zoals bijvoorbeeld De Dorpsraad. Stichting ISOB heeft aangegeven dat de Dorpsraad nog meer aanvragen in 

behandeling heeft aangaande de ‘AHRI gelden’ die nodig zijn om het voetbalveldje in het ontwerp van De 

Wiekslag te bekostigen. Mochten de ‘AHRI gelden’ niet gegund worden aan De Wiekslag, dan heeft dat 

consequenties voor het ontwerp van het schoolplein en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Wij hebben 

gevraagd of daar duidelijkheid in gegeven kan worden en de daarbij benodigde afspraken. Ook hebben wij 

dringend verzocht en afgesproken dat de bestuurder van Stichting ISOB in contact treedt met de twee betrokken 

wethouders (Konijn en Verbruggen) om ervoor te zorgen dat de procedure en bezwaarprocedure spoedig 

verloopt. Dit gehele traject duurt namelijk al veel te lang! Er is ook afgesproken dat de MR frequent op de hoogte 

wordt gehouden door de schooldirecteur over de stand van zaken. 

 

Procedure werving schooldirecteur 

Het proces rondom de werving van een nieuwe directeur loopt is herstart. Wij hebben een uitgebreide stand van 

zaken gekregen over de procedure. De conclusies uit dat gesprek zijn de volgende: 

• De procedure voor de nieuwe directeur wordt hervat, met een toevoeging van twee nieuwe kandidaten 

bij de eerder overgebleven kandidaat. De drie kandidaten worden getoetst op de gestelde aanvullende 

criteria op het gevraagde profiel. Mocht de Benoemingsadviescommissie (BAC) na de gesprekken menen 

dat de juiste kandidaat er niet tussen zit, dan wordt er een nieuwe wervingsprocedure gestart.   

• In klein comité is er onlangs overleg geweest met leden uit de BAC. Wanneer de gehele BAC bij elkaar 

komt zal de procesbegeleider van het wervings- en selectiebureau alle BAC leden goed meenemen in de 

procedure.  

• De interim-directeur verzorgt de formele communicatie tussen MR en de ISOB. Dit betreft geen 

communicatie aangaande de wervingsprocedure, maar wel als er vanuit de ISOB of MR zaken gedeeld 

moeten worden. 

 

Heroverwegen schooltijden 

Vrijdag 6 november is de studiedag in de ochtend gewijd aan het onderwerp ‘heroverwegen schooltijden’. Een 

onafhankelijk iemand heeft die ochtend voorlichting geven over 3 verschillende onderwijstijd modellen; wat het 

inhoudt, welke mogelijkheden er zijn en de voor- en nadelen. Ook is het huidige rooster ter sprake gebracht. 

Daarna is er tussen de teamleden en de ouders van de MR een verkennend gesprek over gevoerd. Via een aparte 

nieuwsbrief krijgen jullie een terugkoppeling van deze studiedag. Daarna kunnen jullie vanaf 11 november tot 20 

november vragen stellen per mail. 

Corona 

In de vergadering hebben wij het gehad over de aangescherpte protocollen die de school hanteert. Hierover zijn 

alle ouders door school uitgebreid geïnformeerd.  

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

OBS De Wiekslag  |  Erf 1  |  1841 GR Stompetoren  |  072 5039416 

Info.wiekslag@isobscholen.nl  |  www.obswiekslag.nl  | bankrelatie NL07 RABO 0149 8109 97 

 

 

 

 

Engels 

De MR oudergeleding heeft de directeur gevraagd naar het beleid aangaande het vak Engels. Er zijn hier vragen 

van ouders over gekomen en er wordt naar ons idee onvoldoende aandacht aan besteed. De indruk is dat 

groepen 6,7 en 8 een achterstand hebben. Ook hebben wij nog andere vragen gesteld, voor nu kunnen we jullie 

meedelen dat elke groep vanaf groep 1 ongeveer 1 uur per week aan het vak Engels behoort te besteden. Door 

het drukke schoolprogramma krijgt het vak Engels soms minder prioriteit. Naar een oplossing om de eventuele 

achterstand in de groepen 6,7 en 8 in te halen wordt navraag gedaan binnen het team. De verdere antwoorden 

die wij nog verwachten zullen we in een volgende nieuwsbrief met jullie delen.   

 

Volgende berichtgeving 

Over de studiedag van 6 november over de ‘heroverweging schooltijden’ zullen wij jullie uitgebreid informeren 

zoals wij afgesproken hebben in de nieuwsbrief van oktober. Zie hieronder het communicatieplan. 

WAT  WIE WANNEER 

Nieuwsbrief over start van het proces Namens directie en MR Begin okt 2020 

Terugkoppeling van studiedag en 
uitgebreide beschrijving van de aanleiding 
en motieven voor de mogelijke verandering 
en wat de voor- en nadelen zijn. Ook 
doorkijk naar vervolgproces. 

Directie en MR Ca 11 nov 

Ouders krijgen gelegenheid tot vragen en 
reactie per mail 

Mail naar MR 
mrwiekslagstompetoren@gmail.com  

11 nov - 20 nov 

Nieuwsbrief MR over gestelde vragen en 
reacties op terugkoppeling studiedag en 
gegeven informatie over mogelijkheden. 
Ook doorkijk naar vervolgstappen. 

MR 20 nov-27 nov 

Ouderraadpleging  Namens directie en MR 1e helft 
december 

Studiedag team en keuze scenario Team  4 januari 

Verslag van MR vergadering februari met 
daarin melding van het voorgenomen 
besluit. 

MR Februari 

Instemmen of niet instemmen door MR MR(oudergeleding) aan directie Periode na de 
MR vergadering 

Ouders informeren over het genomen 
besluit  

Directie en MR Na besluit van 
de MR 

 

 

De volgende MR vergadering vindt plaats op woensdag 25 november 2020. 

mailto:mrwiekslagstompetoren@gmail.com

