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November 2022 

Beste ouders/verzorgers, 

Hier onze tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. De MR vergadering heeft plaats gevonden op 10 november.  

 

NPO-plan 

Met het Nationaal Programma Onderwijs is de overheid scholen te hulp geschoten om de opgelopen 
achterstanden door Corona bij leerlingen in te halen. Ook aan De Wiekslag is hiervoor een groot bedrag 
beschikbaar gesteld. Vanaf mei 2021 heeft de school hier dan ook al veel extra geld aan besteed. Zowel op sociaal 
emotioneel vlak als op cognitief niveau hebben er al vele interventies plaatsgevonden. Denk daarbij op sociaal 
vlak aan judolessen, muziekonderwijs door een vakdocent. En op cognitief niveau, extra inzet van diverse 
onderwijsassistenten. In groep 7 is in dit kader de organisatie ‘Melior onderwijs’ ingezet om extra aandacht aan 
begrijpend lezen te besteden, waarbij zowel de leerlingen als de leerkrachten geschoold worden, een win-
winsituatie dus. En er is ook geïnvesteerd in duurzame oplossingen zoals nieuwe lesmethoden en intensieve 
trainingen voor leerkrachten om differentieel onderwijs in de klas vakkundig toe te kunnen passen. De 
aankomende twee schooljaren zal de rest van het beschikbare bedrag besteed worden. Als MR zijn wij volop aan 
het meedenken met de directie en leerkrachten over hoe dit doelgericht te besteden. Wij zouden graag de 
nadruk bij de bovenbouw willen leggen, zodat zij voordat ze aan het voortgezet onderwijs worden overgedragen 
zo veel mogelijk opgelopen achterstanden hebben ingelopen. We hebben ook gevraagd of er op korte termijn een 
scan gemaakt kan worden om de eventuele nog aanwezige achterstanden in kaart te brengen, zodat de nog uit te 
geven gelden effectief besteed kunnen worden.  
 

Begroting 

De begroting voor de aankomende jaren zal negatief uitvallen. De verwachte uitgaven zullen hoger zijn dan de 

verwachte inkomsten. Meer scholen kampen met ditzelfde probleem. Dit komt doordat de overheid vanaf 1 

januari 2023 een vereenvoudiging van de bekostiging op primaire scholen doorvoert. Hierdoor verandert er veel, 

onder andere: 

- Diverse potjes en subsidies zijn weggevallen; 

- Salarisverhoging van leerkrachten (CAO) moet nu worden bekostigd uit eigen middelen omdat de 

Rijksbijdrage niet wordt verhoogd; 

- Het samenwerkingsverband gaat zich meer richten op speciaal onderwijs en daardoor gaat het bedrag per 

leerling omlaag; 

- Er is geen compensatie voor hogere energiekosten en schoonmaakkosten; 

- Licenties worden duurder; 

- Etc. 

De directie van de Wiekslag heeft deze zorgen gedeeld met het bestuur van de ISOB. De MR blijft nauw betrokken 

bij dit onderwerp en blijft meedenken met de directie om deze uitdagingen een hoofd te kunnen bieden.  

 

Schoolvakantie 
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De MR is akkoord met het voorstel om de mei vakantie 2023-2024 van de 

Wiekslag synchroon te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs. 

Coronaplan 

De MR is akkoord met het coronaplan dat school heeft opgesteld op basis van de landelijke meegegeven richtlijn.   

Schoolondersteuningsprofiel 

De MR is akkoord met het omgeschreven profiel. 

 

Verkeerssituatie rond de school 

De verkeersouder heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor de aanvraag van een schoolzone. De gemeente is dit 

op korte termijn niet van plan. Wellicht op langere termijn als er groot onderhoud in het gebied rondom de 

school wordt gedaan, maar dat wordt tegen die tijd bekeken. Er is wel toegezegd op korte termijn te kijken naar 

maatregelen om de veiligheid met name bij het brengen en halen te vergroten. Zowel de MR als de directie is van 

mening dat de huidige verkeersituatie tot onveilige situaties leidt. Wij zijn in gesprek over een aanpak om dit te 

verbeteren. 

 

Professionalisering medezeggenschapsraad  

Na de cursus die we als gehele MR hebben gevolgd in oktober, hebben we ter verdere professionalisering 

besloten dit schooljaar diverse documenten op te stellen om vaste richtlijnen te maken rondom de MR. Verder 

waren we al begonnen met het invoeren van diverse aanpassingen. Waaronder de vergaderstructuur, deze is 

inmiddels veranderd van 6 vergaderingen naar 12 vergaderingen. Waarvan 6 bijeenkomsten voor intern overleg 

zijn. De voordelen hebben we hier direct al van kunnen ondervinden. 

 

Nieuws vanuit de oudervereniging! 

Zoals eerder aangegeven zullen jullie voortaan een stukje van de oudervereniging in onze nieuwsbrief lezen. Deze 

wordt geschreven door Wendy Loog, zij is al jaren vrijwillig de secretaris van de oudervereniging: 

De oudervereniging is de afgelopen periode behoorlijk actief geweest. Voor de herfstvakantie is de school mooi 

versierd in stijl voor de kinderboekenweek. Dit is na de vakantie nog even blijven staan, want dit paste ook mooi 

bij de herfst. Op de dag van Sint Maarten moest de school alweer in Sinterklaassfeer komen, omdat dat weekend 

Sinterklaas arriveerde. De voorbereidingen voor een geslaagd Sinterklaasfeest zijn al in volle gang en ondertussen 

hebben de kinderen ook al hun schoen op school mogen zetten. Dit kwam de strooipiet een dag daarvoor 

vertellen op school. Na de Sint zal de school weer snel worden omgetoverd in een gezellige kerstsfeer. De 

oudervereniging is al met het team in gesprek over de kerstviering. We kunnen alvast delen dat het dit jaar weer 

’s avonds zal zijn! 
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Als MR willen we dit jaar onze professionalisering voortzetten en daarbij goed zichtbaar zijn en ouders zo veel 

mogelijk informeren. Er voor jullie zijn bij vragen en/of opmerkingen over de school. En natuurlijk een 

toegevoegde waarde zijn voor De Wiekslag, door mee te blijven denken over het beleid van het bestuur en de 

directie. Met als voornaamste doel: het belang van de kinderen voorop te zetten.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Lizzy, Richelle, Marjolijn, Jessica, Liesbeth en Sander 

 


