Notulen van de medezeggenschapsraad de Wierde te Almelo
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:

Afwezig:

27 januari 2021
20:00
Online
Liset Lucassen (voorzitter), Aly Siemerink, Senad
Zilic (notulist), Rosalie Willemsen,
Ellen Vredeveld, Heidi van Melis, Gerdien Boom ten Brinke en Gerda Gerritsen
Yvonne Arends

Agenda
1. Opening
Liset heet iedereen welkom bij de vergadering van de MR.
2. Vaststelling agenda
Er zijn verder geen toevoegingen
3. Agenda Directie
Gerdien Boom- ten Brinke:
We zijn samen met de Wierde goed op weg om het onderwijs goed door te laten gaan.
Yvonne is langzamerhand bezig om terug te keren als directeur. De afgelopen periode zijn
we bezig geweest met de subsidie voor corona-achterstanden. Hiervoor is een Rianne
Lusthuis aangenomen om voor 20 uur per week de kinderen extra te stimuleren om
achterstanden in te lopen. Daarnaast loopt er ook een extra formatieaanvraag voor de
kleuters voor de hooflocatie. Hiervoor wordt een vacature uitgezet zodat met ingang van 1
maart een extra kleutergroep komt tot aan de zomervakantie.
Het schooladvies voor groep 8 zou voor 1 maart gegeven moeten worden, dit is echter door
het ministerie naar achter geschoven naar 15 maart. Er mag ook ‘’kansrijk’’ geadviseerd
worden vanwege het sluiten van de scholen door de corona pandemie. De toetsen kunnen
ook worden uitgesteld.
Heidi van Melis:
Het onderwijs is zo ingericht dat de kinderen van groep 5 tot en met 8 de hele dag digitaal
onderwijs kunnen volgen. Voor de onderbouw is dit lastiger omdat de kinderen niet de hele
dag achter een laptop of tablet kunnen zitten. De kinderen van groep 3 en 4 hebben recent
ook een Chromebook ontvangen zodat ze die thuis kunnen gebruiken.
De kleuter groepen werken met tasjes waar materiaal in zit voor deze kinderen. Ouders
zijn enthousiast hierover en dit loopt prima.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om de week komen pedagogisch
medewerkers van HumanKind de kinderen opvangen van 12.00 uur tot 14.15 zodat
leerkrachten meer de tijd hebben om online lessen bezig te zijn.
Het schoolverslag/rapport zal vanaf 12 februari worden meegegeven aan de kinderen. Deze
zal enigszins aangepast zijn omdat er het afgelopen schooljaar niet regulier onderwijs is
gegeven en omdat er bepaalde toetsen niet gemaakt zijn.

Voor de herfstvakantie is de veiligheidsmonitor afgenomen bij de kinderen. Hieruit is naar
voren gekomen dat de kinderen zich veilig voelen op school en bij de leerkracht. 90% van
de kinderen heeft deze ingevuld. De Wierde heeft een score van 3,64 op een schaal tot 4.
In het voorjaar komt ook een vergelijkbare veiligheidsmonitor voor ouders.
Op de website van de Wierde was geen kopje dat over de MR ging. Dit is inmiddels
aangepast en er kunnen in het vervolg ook verslagen van de MR worden geplaats op de
website. De verslagen moeten echter niet te herleiden zijn naar bepaalde personen.

A: Status Jaarplan
B: Vakantieregeling Concept
C: Financieel overzicht
D: Ouderbetrokkenheid
De bovenstaande punten worden doorgezet naar de volgende vergadering.
4. Actiepunten en besluitenlijst vorige vergadering
Alle actiepunten van de vorige vergadering zijn behandeld en afgewikkeld.
5. Ingekomen stukken
E-mail gehad van Amarins Piksen om de voorzitter van de MR Wierde aan haar bekend te
maken. Liset zal dit aan Amarins bekend maken.
6. Agenda MR
A: Samenstelling MR 2021-2022
Gerda zal i.v.m. haar pensioen de MR verlaten en Senad zal i.v.m. het aflopen van zijn
termijn ook de MR verlaten. Er zal voor deze twee vrijgekomen plekken nieuwe kandidaten
worden gezocht. In de donderdagkrant zal een oproep worden geplaatst en er zal door de
huidige leden van de MR gekeken of er ouders zijn die in de MR plaats willen nemen.
B: Doel MR 2020/2021
Het hele schooljaar zal waarschijnlijk nog in het teken staan van corona. Als doel voor dit
jaar willen we er als MR voor zorgen dat ondanks Corona het schooljaar voor de kinderen
zo goed mogelijk verloopt.
C: Besteding aangevraagde subsidiegeld
Dit is door Heidi en Gerdien toegelicht. Er zal voor 20 uur per week tot aan de
zomervakantie een docent aangenomen worden om achterstanden zoveel mogelijk weg te
werken.
7. Status en ingekomen stukken GMR
Uit de notule van de vorige vergadering van de GMR (25-01-2021)komt naar voren dat de
Stichting PCONT door het ministerie van OCW erop is gewezen dat er teveel reserves
worden aangehouden. Er zijn afspraken gemaakt met de raad van toezicht om het eigen
vermogen te verminderen er staat helaas niet bij op welke wijze dit zal gebeuren. Bij de
GMR navragen hoe het geld besteed zal worden bij het verminderen van het eigen
vermogen.
8. Rondvraag en sluiting

Geen

De volgende vergadering wordt gepland op woensdag 10 maart om 20.00
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Rondsturen verslag
Goedkeuren verslag
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PCONT.
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