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Agenda MR vergadering 
 

Datum: 25-11-2021 
Tijd:   15:00-16:30 
Locatie: OBS de Wiekslag - digitaal 
Aanwezig:  Personeelsgeleding: Lizzy Admiraal (secretaris), Marjolijn Polle 

 Oudergeleding: Liesbeth Kok (voorzitter), Sander Verhaar, Jessica Kes (later aanwezig en 
eerder afwezig. 

  Directie: Fred de Wildt 
   
Afwezig: Annemiek Pruim, Annelies (AC) 
Notulist: Marjolijn Polle 
 
 
Agendapunten: 

1. Opening 
2. AC 
3. ingekomen stukken  
4. Notulen 28-10 
5. Leerlingenraad 
6. Vakantierooster 2022-2023 
7. Corona 
8. Inval 
9. Begroting  
10. Schoolplein 
11. Uitslag RI&E verslag 
12. Bespreking leerkracht en ouders MR 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

 

Agendapunten met bevoegd gezag Informerend/instemmend/advies Wie 

1. Opening  Liesbeth/Li
zzy 

Annemiek en Annelies afwezig. 
Jessica komt later. 

  

2. AC  Annelies 

Fred doet dit namens Annelies: 

 1 Nieuw lid voor het oud papier 
aangemeld. Er zijn nog meer ouders 
nodig. Er komt nieuwe vraag in 
Wiekslagen.  

 De leerlingenraad en Celeste hebben 
bestellijst voor boeken gemaakt. De helft 
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van het boekengeld van de AC is 
besteedt. 

 Penningmeester wil de ouderbijdrage 
incasseren. 

3. Ingekomen stukken   liesbeth 

Geen inkomen stukken   

Actie:    

4. Notulen 28-10  Lizzy 

Aanvullingen van Jessica zijn toegevoegd. 
De notulen van april tot oktober missen nog op de 
site. 

  

5. Leerlingenraad  Fred 

 Afvalscheiding is opgestart 

 Het continurooster is besproken. De 
leerlingen zijn enthousiast.  

 De leesboeken (zie AC) 

 Veiligheid op school: leerlingen geven 
mening over veiligheid bij buitenspelen.  

 De tekeningen van het schoolplein zijn 
besproken.  

 Gezonde school(voor meer informatie: 
https://www.gezondeschool.nl/aanpak/w
at-is-gezonde-school: leerlingen vinden 
dit (nog) niet nodig. 

Aan het einde van het jaar komen de leerlingenraad 
en de MR een keer samen. 

  

6. Vakantierooster 2022-2023   

Voor de meivakantie volgen we het VO: 2 weken 
meivakantie achter elkaar. 

  

7. Corona  Fred 

- Als de hele school gesloten wordt, moet er op 
school noodopvang worden geboden. 

- Ouders en externen met onderwijskundige 
reden mogen de school in. 

- Sinterklaas en de Pieten op 5-12 op afstand 
ontvangen op school. Allemaal een zelftest 
laten doen en iedereen probeert op afstand te 
blijven.  

- Scenario lockdown: afstandsonderwijs, met 
filmpjes voor ondersteuning. 1x in de week 
teams meeting voor sociale contacten. 

- Woensdag startte het afstandsonderwijs. 

  

https://www.gezondeschool.nl/aanpak/wat-is-gezonde-school
https://www.gezondeschool.nl/aanpak/wat-is-gezonde-school
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- Leerkrachten maken en zoeken 
instructiefilmpjes. 

- Er is noodopvang voor de kinderen waarbij 
beide ouders een cruciaal beroep uitvoeren 
en voor zorgleerlingen. 

- Forte kan snel schakelen voor de noodopvang. 
Zij geven wel aan dat ze hopen op duidelijke 
berichtgeving over cruciale beroepen. 

Actie:   

8. Inval   Fred 

Er is geen inval vanuit ISOB beschikbaar. De inval 
komt uit eigen middelen. 
Niet alleen probleem binnen ISOB, maar landelijk. 
Een oproep naar ouders voor eventuele leerkrachten 
die kunnen invallen. 

  

9. Begroting  Fred/Jessic
a 

 Grootste kostenpost is het personeel 

 NPO gelden zijn ook in de begroting 
verwerkt. 

 Leerling aantal loopt terug, dus ook de 
gelden. Dankzij NPO gelden hoeven er nu 
nog geen groepen samengevoegd te 
worden. 

 Fred stuurt voortaan ook de 
kwartaalrapportage op, direct naar 
Jessica. 

 
Akkoord op begroting.  
NPO-gelden:  

 €100.000 is ingevuld. 

 Een klein deel wordt bovenschools 
afgedragen 

 Geld gaat nu vooral naar materiaal en 
scholing leerkrachten. MR heeft de wens 
dat er ook specifiek voor de leerlingen 
geld ingezet wordt; 

o Eventueel: schooljudo (samen met 
subsidie van de gemeente). 
Ergotherapie, extra Engels. 

 Geef vooral activiteiten aan groep 7 en 8, 
zodat zij er nog profijt van hebben (zodat 
zij de eventuele achterstand kunnen 
inlopen voordat zij naar het voortgezet 
onderwijs gaan) 
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10. Schoolplein  Fred 

 Er ligt nu een schets waar door meerdere 
mensen feedback op is gegeven. 

 Wethouder heeft nog wat ideeën gegeven 
voor subsidies. 

 Er lag nog geen plan om mee te werken. 
Inmiddels is die er om naar de gemeente 
te gaan voor subsidies. 
Misschien kunnen we al eerder realiseren 
met eigen middelen. 

 Het schoolplein wordt sowieso in fases 
uitgevoerd. 

  

Actie:   

11. Uitslag RI&E  Fred 

Quickscan is door leerkrachten opnieuw ingevuld.  
- Het punt over werkdruk hebben we al 

opgepakt.  
- Het pauzerooster voor de leerkrachten is 

aangepast. 

  

12. Bespreking leerkracht en ouders MR  Lizzy 

 Hierin wordt besproken hoe wij de MR 
weer vorm gaan geven.  

  

13. Rondvraag  Allen 

   

14. Sluiting   
   

 
Schooljaar 2020-2021 
Vergaderdata MR 
 
1ste:    2 september 
2de :  28 oktober 
3de. :  25 november 
4de : 13 januari 
5de. : 10 maart 
6de.  : 19 mei 
 
Aanvang: 15uur 
 


