
 Notulen voor de medezeggenschapsraad de Wierde te Almelo 

 Datum:  16 juni 2021 
 Tijd:  20:00 
 Locatie:  Online 
 Aanwezig:  Liset Lucassen, Rosalie Willemsen, Heidi van Melis, Aly Siemerink, Ellen Vredeveld 

 en Senad Zilic 

 1.  Opening 
 Liset heet iedereen welkom bij de vergadering van de MR. 

 2.  Vaststelling agenda 
 Er zijn verder geen toevoegingen 

 3.  Agenda Directie 

 Schoolagenda 
 Het schooljaar start op 23 augustus en als het mogelijk is zal er een informatieavond zijn 
 en daarop volgend vinden de kennismakingsgesprekken plaats. De vakanties, de 
 studiedagen en de andere belangrijke data zijn in de kalender verwerkt. De kalender zal 
 ook gepubliceerd worden op de website van de school. 

 Formatie/vacature 
 Hoofdlocatie: 
 Rosalie gaat groep 1 en 2 doen op de hoofdlocatie. Nadinja en Hilda staat voor de klas in 
 groep 3. Lucien blijft op groep 4 en er is een vacature (0,6 FTE) op dit moment voor een 
 tweede leerkracht. Marjon en Christa zullen voor groep 5 staan. De vacature op groep 4 is 
 op dit moment nog niet ingevuld maar de verwachting is dat volgende week daar meer 
 duidelijk over is. 

 Nevenlocatie: 
 Aly en Juul zitten op groep 1 en 2. Voor groep 6 zijn de docenten Sara en Anke. Cindy en 
 Lydia staan voor de klas in groep 7 en Lory en Jessica zullen les geven aan groep 8. 

 De IB werkzaamheden worden gedaan daar Martina en Heidi. Voor de IB taken van Heidi 
 komt er een vacature aangezien Heidi per volgend schooljaar een andere baan heeft 
 aangenomen op een andere school. Op dit moment is er nog geen kandidaat aangenomen 
 maar we hopen voor de aanvang van het nieuwe schooljaar een geschikte kandidaat te 
 vinden. 

 Schoolreisjes 
 Het schoolreisje is/was dit jaar gepland op 1 juli maar vanwege de coronamaatregelen 
 zullen de schoolreisjes dit jaar niet plaatsvinden. Deze zullen nu verplaatst worden naar het 
 begin van het nieuwe schooljaar en zullen een soort startactiviteit zijn in het nieuwe 
 schooljaar. Ter vervanging van het schoolreisje zullen er activiteiten op het schoolplein en 
 in de klas zijn. 



 10 minuten gesprekken 
 De 25e van vinden de 10 minuten gesprekken plaats en er is besloten om de ouders op 
 school uit te nodigen voor een gesprek, rekening houdende met de geldende 
 coronamaatregelen. 

 Schoolgids 
 De schoolgids van het nieuw jaar is in principe klaar. De inhoud is ten opzichte van de 
 vorige versie niet veel veranderd. Zaken zoals de formatie en schoolvakanties wel maar 
 verder is er inhoudelijk niet veel gewijzigd. 

 Werkdrukgelden 
 Om deze middelen aan te vragen zal er een werkdrukverdelingsplan moeten worden 
 opgesteld. Daan (vakleerkracht gym) van het sportbedrijf is een voorbeeld van hoe dit geld 
 dit jaar word ingezet. Het is de bedoeling dat volgend schooljaar Daan ook wordt ingezet 
 als docent gym via het ‘’werkdrukgeld’’. 

 Corona subsidie 
 Het afgelopen jaar is de coronasubsidie aangevraagd en hiermee is een docent voor 5 
 dagdelen aangenomen om kinderen die achterstanden hebben opgelopen weer vooruit te 
 helpen. Naast de extra docent zijn ook materialen aangeschaft zoals leesmaterialen voor de 
 onderbouw en bovenbouw, rekenspellen voor automatiseren en nog buitenspeel-materiaal. 

 Nationaal programma onderwijsgelden (subsidie) 
 Voor het nieuwe schooljaar is er de mogelijkheid om via het nationaal programma 
 onderwijs een subsidie aan te vragen om achterstanden weg te werken die leerlingen 
 hebben opgelopen als gevolg van COVID19. Het gaat dan om een bedrag van € 700 per 
 leerling in het basisonderwijs. De bedoeling is deze gelden op een duurzame wijze in te 
 zetten zodat iedereen ervan kan profiteren. 

 4.  Actiepunten en besluitenlijst vorige vergadering 
 Geen 

 5.  Ingekomen stukken 
 Gerrieke heeft zich aangemeld om deel te nemen aan de MR vanaf het volgende schooljaar. 
 Aly heeft contact gehad hierover met Gerrieke. 

 6.  Agenda MR 

 A: Taakverdeling MR 2021-2022 
 De taakverdeling zal niet gewijzigd worden. Gerrieke zal met ingang van het nieuwe 
 schooljaar de taken van notulist en secretaris op zich nemen. 

 B: Jaarplan 2021-2022 
 In overleg zullen een tweetal data worden aangepast. 
 - Vergadering van 16 februari 2022 wordt verplaatst naar 2 maart 2022 
 - De agendapunten van de directie van 13 april 2022 worden verplaatst naar de 
 vergadering 
 van 15 juni 2022 

 7.  Status en ingekomen stukken GMR 

 A: Notulen GMR 
 Er zijn geen notulen van de GMR binnengekomen. 



 8.  Rondvraag en sluiting 
 Geen 

 N 
 r 

 Ac�epunten  Door  Deadline  Status 

 1  Rondsturen verslag  Senad  23-06-2021 
 2  Goedkeuren verslag  Allen  23-06-2021 
 3  Verslag (laten) plaatsen op website, en 

 doorsturen naar OR en personeel de Wierde 
 Senad  23-06-2021 

 4  Jaarplanning aanpassen zoals vermeld in punt 
 6B van deze notulen 

 Senad  23-06-2021 


