
Notule medezeggenschapsraad de Wierde te Almelo

Datum: 18 november 2020
Tijd: 20:00
Locatie: Online
Aanwezig: Liset Lucassen (voorzitter), Aly Siemerink, Senad

Zilic (notulist), Rosalie Willemsen, Gerda
Gerritsen en Annemarie Harmsen

Afwezig: Yvonne Arends en Ellen Vredeveld

Agenda

1. Opening
Liset heet iedereen welkom bij de vergadering van de MR. Ellen heeft zich afgemeld voor
de vergadering en Yvonnen is niet aanwezig in verband met ziekte. Daarnaast schuift
Annemarie Harmsen aan vanuit de GMR.

2. Vaststelling agenda
Er zijn verder geen toevoegingen

3. Annemarie Harmsen
Annemarie sluit vandaag aan bij onze vergadering om de werkzaamheden van de GMR toe
te lichten en om de samenwerking met de MR te verbeteren. De GMR doet vergelijkbaar
werk als de MR voor de Wierde. Er wordt periodiek vergaderd, er is een jaarplan en er
worden onderwerpen besproken als dit onderwerp voor minimaal de helft van de
aangesloten scholen geld. Het contact met de GMR kan via het contactformulier te lopen.

Vanuit de MR hadden we prima contact met de GMR via Jeannet Enserink. Waar we in het
verleden wel tegen aan liepen was dat we niet altijd een duidelijk antwoord krijgen op
vragen die we gesteld hebben, bijvoorbeeld pauzebeleid docenten. Dit kwam volgens ons
door regelmatig wisselen van de samenstelling van de GMR.

Afgesproken met Annemarie dat we voortaan de notule van onze MR weer delen met de
GMR. Hier waren we op een gegeven moment mee opgehouden omdat we de indruk
kregen dat er door de GMR niks met de notule werd gedaan.

Vanuit de MR is er actief gezocht naar een kandidaat voor de GMR vanuit de Wierde. Er is
een oproep geplaats in de donderdagkrant en er is actief contact gezocht met ouders die
daar geschikt voor zouden zijn. Helaas heeft er zich geen kandidaat aangemeld voor de
GMR vanuit de Wierde. Het blijft lastig om kandidaten te vinden voor de GMR en de MR.

4. Agenda Directie

Vanwege de afwezigheid van Yvonne hebben we van haar een opsomming van
mededelingen ontvangen:

Subsidieaanvraag
Voor inhaal- en ondersteuningsprogramma voor opgelopen achterstand ivm Corona virus is
de aanvraag gelukt. De Wierde krijgt hiervoor een bedrag van 29.700,00 euro. Graag hoor
ik of jullie nog materiaal nodig hebben voor ondersteuning voor
taal/woordenschat/rekenen/welbevinden/motoriek dus kan op veel manieren gebruikt
worden maar het moet wel verantwoord worden. De toetsgegevens van voor de



zomervakantie wordt gezien als 0-meting na alle inzet van dit schooljaar is het dus de
bedoeling dat we een groei kunnen laten zien bij de kinderen.

Het is nog niet zeker hoe dit geld precies wordt ingezet. Hier wordt op dit moment nog over
gesproken.
Flyer -thuis onderwijs
Plannen 10 minutengesprekken met ouders/verzorgers over het leerproces van de kinderen
vooraf de flyer sturen zodat ouders eventueel vragen kunnen stellen  tijdens dit 10
minutengesprek. Neem ouders mee in het leerproces van hun kind.  Geef aan waarmee
ouders hun kind kunnen ondersteunen.

Schoolontbijt; gezellig goed verlopen
Schoolfruit start deze week. 

Lief en Leed:
Sara gaat goed. Bevalling Datum 30 november
Rosalie hopelijk snel weer op school. Thuisomgeving is nog niet klachtenvrij.
Christa zal deze week beginnen met chemo en bestralingen.
Parkeren/ Halen en brengen heeft op Parro gestaan en donderdagkrant

Kerst:  actie boodschappenmand, kaarten ouderen, ontbijt+ foto muur. Geen versieringen
op het plein

Sint : Sint kan natuurlijk langskomen? Maar wanneer dat weet niemand in deze onzekere
tijd??

Metamorfose Nevenlocatie Willem de Clerqcstraat.
Alles is besteld bij Heutink! De centrale hal en de kleuterhal van de nevenlocatie krijgen
een metamorfose :). Voor beide locatie krijgen alle leerkrachten een nieuw bureau en een
bureaustoel. Ook krijgen alle kinderen nieuwe stoelen en tafels. De vernieuwingen zullen
we via Facebook laten zien. Ouders kunnen zo de ontwikkelingen zien.

GMR-vraag heeft de MR al iemand gevraagd voor de GMR. De GMR heeft naar school
gebeld omdat ze graag ook van de Wierde een ouder willen hebben in de GMR.

5. Actiepunten en besluitenlijst vorige vergadering

Geen, vanwege het ontbreken van de notule van de vorige vergadering.

6. Ingekomen stukken

A: Contactformulier GMR-MR Amarins Piksen
Reeds besproken met Annemarie, bij vragen aan de GMR kan er gebruik gemaakt van het
contactformulier.

7. Agenda MR

A: Jaarverslag MR 2019/2020
Vorig jaar was een bijzonder jaar in verband met corona, het jaar verslag is besproken en
goedgekeurd. Moet het jaarverslag openbaar worden gemaakt? Daarnaast is er op de
huidige website van de school niks over de  MR te vinden. Niet wie de leden zijn, wat we
doen en ook niet de notule’s  en het jaarverslag. Bij Anke informeren hoe het zit met de
website.

B: Doel MR 2020/2021
Nog niet vastgesteld.

C: Evaluatie ouderbetrokkenheid



Is niet helemaal duidelijk of deze heeft plaatsgevonden. Doorzetten naar de volgende
vergadering. Eventueel dat Yvonne hier meer duidelijkheid over kan geven. Wordt ook
besproken bij de aankomende personeelsvergadering.

D: Leerling najaarsenquête
Het is niet duidelijk of deze heeft plaatsgevonden en in welke vorm. Doorzeten naar de
volgende vergadering. Eventueel dat Yvonne hier meer duidelijkheid over kan geven.

8. Status en ingekomen stukken GMR

Geen bijzonderheden.

9. Rondvraag en sluiting

Gerda maakt bekend dat ze per 1 maart 2021 met pensioen gaat. Dit is nog niet bekend
gemaakt aan iedereen. Binnenkort zal dit via Parro aan iedereen bekend worden gemaakt.

De volgende vergadering wordt gepland op woensdag 20 januari om 20.00
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Actiepunten Door Deadline Status

1 Rondsturen verslag Senad 25-11-2020

2 Goedkeuren verslag Allen 2-12-2020

3 Verslag (laten) plaatsen op website, en

doorsturen naar OR en personeel de Wierde

Senad 2-12-2020

4 Bij Anke informeren over de website van de

Wierde en of er een stukje geweid kan worden

aan de MR van de school.

Aly 20-01-2020

5 Leerling enquête en ouderbetrokkenheid op de

volgende agenda

Senad 20-01-2020

6 Besteding geld subsidieaanvraag op de

volgende agenda

Senad 20-01-2020
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