Notulen MR 14-9-2021
Locatie: de Wingerd
Voorzitter: Maarten B
Notulist: Marianne
Genodigden: Suzanne, Brenda, Chris, Maarten K, Maarten B, Marianne, Marieke.
Afwezig (met bericht): Marieke
0. Welkom
Brenda wordt welkom geheten. Ze wordt door Suzanne toegevoegd in Teams.
1. Mededelingen
- Marianne gaat m.i.v. 18 december met pensioen; Nanoe neemt dan namens de
personeel geleding plaats in de MR
- Maarten K. stopt m.i.v. januari 2022 bij de MR. Maarten B. kijkt de reglementen na
over de te volgen procedure (oproep voor een nieuw lid via de Druivenpers, bij meer
aanmeldingen worden verkiezingen gehouden?).
2. Notulen 15-6-2021
Goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken (zie bijlage)
- Bericht over de oproep kandidaten voor de GMR staat deze week in de nieuwsbrief
- Zwangerschapsvervanging Esther (groep 3) door Claudia Gelevert m.i.v. 23
september 2021
4. Vacatures
I.v.m. pensioen Marianne is er een vacature in groep 8 (dinsdag en woensdag). Er zijn nog
geen reacties binnen.
De vacature van 0,6 voor een Intern Begeleider gaat binnenkort uit. Er is een interne
kandidaat aanwezig.
5. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden
Door De Wingerd is een Plan opgesteld en goedgekeurd voor het duurzaam inzetten van de
NPO gelden. Er is extra aandacht vanuit de school voor: kwaliteit, doorgaande lijnen,
duidelijkheid en borging.
- Aan Nanoe en Brigit zijn hiervoor taakuren toegewezen
- Er zijn twee onderwijsassistenten aangenomen
- Leerkrachten zijn/worden ingeschreven voor cursussen
- Er zijn aanschaffingen gedaan
6. Voorschoolse opvang (VSO)
VSO, zoals deze een aantal jaren werd verzorgd voor leerlingen van De Wingerd en De
Zuidster, stopt m.i.v. de herfstvakantie. De beslissing is mede gebaseerd op de Wet
Kinderopvang. Ouders van deelnemende kinderen zijn bijtijds via de mail op de hoogte
gebracht. Inmiddels is vanuit het bestuur van Catent geregeld dat Doomijn de VSO verzorgt
vanaf de herfstvakantie.
7. Evaluatie continurooster
Er heeft nog geen officiële evaluatie plaatsgevonden. De leerkrachten zijn blij dat zij in ieder
geval een half uur middagpauze hebben. Voor de surveillance is een rooster opgesteld; op

maandag en dinsdag komt een aantal ouders surveilleren. Er volgt nog een oproep in de
nieuwsbrief om ouders te vragen incidenteel te komen surveilleren (bijv. in geval van ziekte).
Tijdens een teamvergadering/studiedag vindt er zeker nog een evaluatie plaats.

8. Jaarverslag 2020
Goedgekeurd. Suzanne plaatst het verslag op de website.
9. Vergaderdata 2021-2022 plannen en jaarplanning
Dinsdag om 17.30 uur. Suzanne sluit bij het eerste deel van de vergadering aan:
- 16 november 2021
agendapunten: begroting, budgetbewaker MR gelden, trainingsgelden voor nieuwe
MR leden, werkverdelingsplan
- 25 januari 2022
agendapunten: evaluatie jaarplan 2021 en goedkeuring jaarplan 2022, evaluatie
continurooster
- 19 april 2022
- 28 juni 2022
10. WVTTK
Geen punten.
11. Sluiting

