Notulen voor de medezeggenschapsraad De Wierde te Almelo

Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:

Afwezig:

17 november 2021
20:00
online
Sandra Eitens (PGMR PCONT), Marjon Veltink, Rosalie Willemsen, Aly
Siemerink, Yvonne Arends, Ellen Vredeveld, Marjon Veltink en Gerrieke de
Groot (notulist)
Liset Lucassen

1. Opening
2. Vaststelling agenda
Punt 4.5 en 8.4 zijn dezelfde agendapunten. Zowel via Yvonne als Gerlo Teunis
ontving de MR ter kennisname informatie over de arbeidsmarkttoelage.
Aanvulling punt 4.6: reactie Yvonne naar aanleiding van notulen vorige vergadering
over berichtgeving via Parro en/of donderdagkrant.
3. Kennismaking Sandra Eitens, GMR
Kennismaking met Sandra Eitens. Sinds dit schooljaar lid van GMR PCONT
(personeelsgeleding, PGMR). Ze werkt 15 jaar op De Zegge. En vindt het interessant
om te ontdekken hoe het stichtingsbreed gaat. Sandra is de contactpersoon vanuit
GMR PCONT voor de MR van De Wierde. Volgens Sandra is ook iemand uit de
oudergeleding van de GMR gekoppeld aan De Wierde (naam weet ze niet). MR wel
mee bekend dat als ouder vanuit De Wierde Sophie Oude Nijhuis lid is van de GMR
sinds dit schooljaar.
De GMR is van plan om alle MR-en van PCONT uit te nodigen voor een kennismaking,
zodra dat op een verantwoorde manier mogelijk is (kijkend naar corona situatie).
Met Sandra afgesproken de notulen van de MR van De Wierde vanaf de start van
schooljaar 2021/2022 aan haar toe te sturen. Ook inhoudelijke reacties,
opmerkingen, vragen et cetera vanuit de MR ten behoeve van de GRM kunnen aan
Sandra doorgegeven worden.
Arbeidsmarkttoelage scholen met achterstandsproblematiek
MR-en van De Wierde en De Zegge hebben ter kennisname bericht van Gerlo Teunis
ontvangen. GMR moet toestemming geven.
Yvonne geeft een toelichting. Vanuit de overheid zijn De Wierde en De Zegge geduid
als scholen met een achterstandsproblematiek (15% van de scholen komt hiervoor in
aanmerking). Doel van de extra beloning voor personeel is om onderwijs geven in
een achterstandswijk aantrekkelijker te maken.
Voorstel dat nu voorligt, is om toelage te verdelen tussen beide scholen. Voor De
Wierde geldt dat de twee locaties qua populatie hetzelfde is. Dat geldt echter niet
voor de twee locaties van De Zegge (Aalderinkshoek en Haghoek).

Alleen de vestiging Aalderinkshoek is een school met achterstandsproblematiek.
Sandra gaat in de GMR bespreken hoe daarmee om te gaan.
Yvonne licht nog toe dat de korte termijn waarbinnen gereageerd moet worden te
maken heeft met de duur van de besluitvorming. Vanuit de overheid kwam er pas
laat bericht over hoe de regeling ingestoken zou worden.
Yvonne benoemt voor de volledigheid dat naast de arbeidsmarkttoelage tevens
salarisverhogingen van toepassing zijn. Die gelden voor alle docenten en voor alle
scholen en staat los van de arbeidsmarkttoelage.
Onderzoek fusie OPOA en PCONT
Onderzoek naar de fusie staat nog in de kinderschoenen. OPOA en PCONT werken
momenteel al op heel aantal punten samen. OPOA is een grotere stichting dan
PCONT. OPOA heeft ook al eerder met een mogelijke fusie van doen gehad. En weet
duidelijk wat ze wil. Besproken dat PCONT zich niet te bescheiden moet opstellen en
zich niet moet laten overrulen door OPOA.
Vraag is met name hoe de identiteit van beide stichting en daaraan verbonden
scholen behouden kan blijven. En welke gevolgen de bestuurlijke fusie precies gaat
hebben. Besproken dat gebouwen en ruimtes/lokalen leeg staan in Almelo.
Verwachting is dat dat een punt is waar iets in moet/gaat gebeuren.
In de plaatselijke krant zou een paar dagen na het bericht vanuit het bestuur al een
artikel hebben gestaan dat de fusie per 1 januari 2023 zou zijn. Dat moet verkeerd
door een journalist genoteerd zijn. Vooralsnog is alleen sprake van een onderzoek
naar een mogelijke fusie. Het onderzoek zou drie maanden in beslag nemen.
Besproken dat de MR de notulen van de GMR over de vorderingen in het onderzoek
naar de fusie bijhoudt. Zonodig volgen vragen en/of opmerkingen richting Sandra.
Het onderzoek naar de fusie wordt standaard op de agenda van de MR vergadering
gezet als directie punt.
Sandra dankt de MR voor de uitnodiging voor het bijwonen van de vergadering en
neemt afscheid.
4. Agenda Directie
1. Status jaarplan/teamontwikkelingsplan (TOP) 2021-2022
Yvonne licht toe dat ze met een heel aantal punten al bezig zijn. Onder andere:
B64all gaat goed. Via video aan ouders laten zien. Staan in donderdagkrant.
Kindgesprekken gevoerd. (Kennismakings)gesprekken met ouders gevoerd.
Leerlingenraad. Gesprekken met leerlingen gehad over hoe ze het op school
vinden.
WMK afgenomen: welbevinden leerlingen en veiligheid op school.
Respons vragenlijst leerlingen 98%, waardoor betrouwbare mening
respondenten/leerlingen. Gemiddelde score 3,6 (score 3 is richtlijn).
Kinderen voelen zich veilig, score tussen 3 en 4: 78%;
Optreden leerkracht, score tussen 3 en 4: 74%;
Welbevinden op school: 89,4% scoort tussen 3 en 4.
Goede/hoge scores. Algemeen cijfer als geheel: veiligheid op school 9,1
gemiddeld.

-

-

-

Naar mijn zin op school: 8,7.
Veiligheid op school, gemiddelde cijfers 8,9.
Doel is dat elk kind zich veilig moet voelen. Daarom worden uitkomsten
verder geanalyseerd. Achterhalen waar iets niet goed zit bij leerling,
terugkoppelen met IB’er en verder oppakken.
Duidelijke klassenafspraken werken goed, voorspelbaarheid/duidelijkheid bij
kinderen.
Pedagogische didactische onderwijsbehoefte in beeld. Is verder in beweging,
blijft onder aandacht en wordt telkens opnieuw geëvalueerd en opgepakt.
Reparatie doelen al eerder opgepakt (eerder dan na toetsen in januari 2022)
met IB’ers vanwege achterliggende coronaperiode.
Parnassys Zien, gaat De Wierde niet gebruiken. WMK en B64All voldoende.
Communicatie met ouders over waar ‘gaten’ in rekenen zitten. Waar
leerlingen nog niet goed aansluiten vanwege corona periode. Ouders nodig
om te ondersteunen. Zo concreet mogelijk aangeven bij ouders waar extra
oefening nodig is.
Effectieve didactiek bouwstenen en NPO doelen aan elkaar gekoppeld. Zo
duidelijk mogelijk gecommuniceerd aan leerkrachten vanuit directie. Doel
onder andere hoe zo effectief mogelijk lesprogramma indelen en hoe
instructies geven.
Professionele leergemeenschappen (PLG’s) zijn gestart en vastgesteld is waar
komende twee jaar aan gewerkt gaat worden.
Ouderbetrokkenheid: kennismaking, ouder gesprekken, voorlezen, spelletjes
doen. Gestart maar helaas weer gestopt vanwege coronamaatregelen.
Meedoen met lessen opschuiven tot nader orde.

2. Parnassys cirkel (en bijbehorende checklist voor personeel)
Parnassys cirkel duidelijk. Checklist personeel is nieuw. Hulpmiddel om vast te stellen
of alles afgehandeld is. Per kwart van het jaar wordt gedeelte van cirkel toegestuurd.
3. Verslag kwaliteitsgesprek De Wierde van 26 oktober 2021
Gesprek met Gerlo Teunis en Cindy Smink. Positief gesprek. Leerkrachten doen het
goede werk. Onderling open en transparant zijn en dingen bespreekbaar maken is
gebruikelijk onder leerkrachten. Leerkrachten ervaren onderling prettige
samenwerking, ook nieuwe leerkrachten voelen zich prettig/goed opgenomen.
4. Scholingsplan 2021-2022
Opgeschoven van vorige vergadering. Kennisgeving. Geen formele goedkeuring van
MR nodig.
Leerkrachten koppelen na scholing aan elkaar wat ze hebben geleerd.
5. Status toelage scholen met achterstandsproblematiek (De Wierde en De
Zegge)
Benoemd onder punt 3 en punt 8.4.
6. Berichtgeving via Parro en/of Donderdagkrant
Duidelijke bedoeling met berichten via Donderdagkrant en/of Parro.
Parro is bedoeld voor berichten voor ouders en leerlingen in de groep, foto’s et
cetera.

Communicatie via donderdagkrant: ouders worden via die weg geïnformeerd over
belangrijke, school overkoepelende dingen. Ouders moeten/kunnen dat weten. En
directie acht het de verantwoordelijkheid van de ouder om de Donderdagkrant te
openen/lezen. Ook al moet daar wellicht wat vaker voor ‘geklikt’ worden.
Aly merkt op dat tijdens huisbezoeken naar voren komt dat ouders bekend zijn met
Parro en Donderdagkrant. En daarover positieve reacties richting leerkrachten
komen.
Yvonne verlaat de vergadering.
5. Actiepunten en besluitenlijst vorige vergadering
Alle acties uitgevoerd.
6. Ingekomen stukken
-

Nieuwsbrief via Parro op 5 oktober 2021 vanwege onderzoek naar mogelijke
bestuurlijke fusie PCONT (Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente) en
OPOA (Openbaar Primair Onderwijs Almelo). Ingegeven door onder andere
krimpende leerlingaantal in het oosten van het land in combinatie met
toename verantwoordelijkheden op meerdere gebieden. Doel: krachtige
organisatie gericht op behoud van eigen scholen met hun concept en
identiteit. Ouders worden op hoogte gehouden via nieuwsbrieven. Zie punt 3
en 8.3.

-

Email van Gerlo Teunis van 10 november 2021 over arbeidsmarkttoelage. CC
van email aan GMR ter kennisname voor MR. Zie punt 3 en 8.4.

-

Email contact met Anke Willems over doorsturen notulen MR vergadering aan
personeel. Notulen worden centraal op Google Drive geplaatst en zijn daar in
te zien (voor personeel en MR). En staan eveneens op website. Voldoende
wat betreft MR.

7. Agenda MR
1. Goedkeuring jaarverslag MR 2020-2021
Geen opmerkingen op jaarverslag.
2. Doel MR 2021-2022
Ouderbetrokkenheid
Tijdens vorige vergadering werd ouderbetrokkenheid geopperd. Vraag hoe MR
daaraan kan bijdragen.
Activiteiten in kader ouderbetrokkenheid vanwege corona periode stil gelegen. Toen
(tijdelijk) weer meer mogelijk was, werden ouders meteen weer meer
gevraagd/betrokken.
Gerrieke merkt op dat ze qua berichtgeving richting ouders het voorstellen van
leerkrachten, IB-ers, stagiaires, onderwijsassistenten en ander onderwijs
ondersteunend personeel mist. Dat kan in de Donderdagkrant. Maar mag ook in een
bericht via Parro voor een specifieke klas. Rosalie vermeldt dergelijke
berichten/informatie specifiek voor haar klas op Parro. Rosalie neemt mee als
aandachtspunt.

Voorstellen leden MR hoort ook bij ouderbetrokkenheid. Gerrieke stuurt bericht om
zich voor te stellen als nieuw MR lid aan Anke Willems voor in Donderdagkrant.
Doel MR 2021-2022: PR/leerlingenwerving/bekendheid De Wierde
MR vraagt zich af of de MR perse een doel moet hebben. Dingen die lopen worden
bijgehouden en behandeld. Soms zijn er specifieke zaken die (extra) aandacht nodig
hebben, zoals momenteel onderzoek naar fusie.
In vervolg van vergadering komt alsnog doel voor MR voor 2021-2022 naar voren,
vanuit gesprek naar krimp leerlingaantallen en het fusieonderzoek. Vraag die opkomt
is wat De Wierde doet om leerlingen te werven. En wat daarin wellicht nog meer
gedaan kan worden.
Hoe wordt er reclame gemaakt voor onze school? Er is een mooie promotiefilm die is
gedeeld via social media. Wellicht structureel pakkende foto’s en filmpjes delen op
social media? Dat wordt vanuit andere scholen ook gezien. Maar dat betekent wel
een taak erbij voor iemand voor iemand binnen school. En vanuit AVG/privacy
oogpunt kan/mag niet van iedere leerling iets gepost worden op sociale media.
Veel leerlingen komen via mond-tot-mond reclame binnen. En er is vanuit de
kleuterjuffen zicht op de instroom van broertjes/zusjes binnen een gezin waarvan al
een kind op school zit. Op het inschrijfformulier wordt gezinssituatie vermeld.
Geopperd wordt dat bij aanvang van elk schooljaar opnieuw te laten invullen op het
kennismakingsformulier.
Hoe kunnen (nieuwe) ouders met jonge kinderen bereikt/benaderd worden?
Aanschrijven? Huis-aan-huis flyeren in nieuwbouwwijken? In Ossenkoppelerhoek/
Braakweg komen nieuwbouwwoningen. Aan Thorbeckelaan (Kerkelanden) ook over
paar jaar. Mogelijk nieuwe aanwas jonge gezinnen en daarmee potentiële leerlingen?
Besproken wordt om op social media te kijken hoe andere scholen in Almelo omgaan
met posten van berichten.
Voor volgende vergadering opnieuw op agenda.
3. Evaluatie ouderbetrokkenheid
WMK gedeelte ouders. Nu niet afgenomen. Half jaar geleden afgenomen.
Elke twee jaar wordt dat gedaan.
4. Leerling najaars enquête
WMK najaars enquête onder leerlingen verricht. Yvonne uitkomsten teruggekoppeld.
Zie onder punt 4.1.
8. Status en ingekomen stukken GMR
1. Notulen GMR van 14 juni 2021
Geen opmerkingen.
Afspraken over toesturen notulen gemaakt met Sandra Eitens (punt 3).

2. Notulen GMR van 25 oktober 2021
Onderzoek naar bestuurlijke fusie. Onder andere oorzaak: krimp in leerlingaantallen.
Groot verschil in leerlingenaantallen ten opzichte van vorig jaar benoemd. Vragen
ouders en leerkrachten binnengekomen over mogelijke fusie.
3. Email GMR van 4 november 2021
Gesprek op 15 november 2021 over onderzoek naar fusie tussen GMR PCONT,
bestuderen PCONT en OPOA en GMR OPOA. Eventuele vragen/opmerkingen vanuit
MR konden ingebracht worden.
Insteek: beide besturen in elkaar voegen. Er is sprake van lagere leerlingenaantallen.
Behouden afzonderlijke identiteit is ‘een ding’.
OPOA is al verder binnen stappen die gezet moeten zetten voor fusie vanwege
eerdere ervaring. OPOA is met negen scholen in meerderheid. PCONT is met zes
scholen.
Binnen MR wordt gevoel geuit dat mogelijke fusie als dreigend ervaren wordt. Het
kost geld om gebouwen leeg te laten staan. Het kan zijn dat deel van de leerlingen
bij een andere school in moet. Of dat er nieuw/ander gebouw wordt betrokken, maar
dan kleiner. Bij De Wierde al vaker boven hoofd gehangen. Aantal lokalen op beide
locaties van De Wierde zijn niet als leslokaal in gebruik.
Vanuit MR besproken dat belangrijk is dat zogenoemde ‘vinger in de pap’ wat betreft
fusieplannen groot moet zijn. Verschil van identiteit is belangrijk aspect. PCONT is
een kleiner bestuur, maar moet niet alles zomaar ‘over zijn kant’ laten gaan.
Vooralsnog geen vragen/opmerkingen voor GMR. Blijven volgen aan hand van
notulen GMR. En als agendapunt noteren voor directie voor elke MR vergadering.
4. Email Gerlo Teunis aan GMR van 10 november 2021
Ter kennisname aan MR: aanbieding arbeidsmarkttoelage medewerkers De Wierde en
De Zegge. GMR moet reageren/instemmen. Zie ook punt 3.
9. Rondvraag en sluiting
Geen vragen/opmerkingen voor de rondvraag.
Vergadering wordt gesloten.

Volgende vergadering: woensdag 12 januari 2022 om 20.00 uur online.

Ac epunten
Rondsturen notulen MR (aan MR en direc e)
Goedkeuring notulen MR
Notulen MR vergadering 17 november 2021
(laten) plaatsen op website (via Anke Willems)
en doorsturen naar OR (or@dewierde.nl).
Jaarverslag MR 2020-2021 (laten) plaatsen op
website.

Door
Gerrieke
Allen
Gerrieke

Deadline
24-11-2021
01-12-2021
03-12-2021

Gerrieke

03-12-2021

5.

Notulen MR vergaderingen 29 september 2021
en 17 november 2021 aan GMR, Sandra Eitens

Gerrieke

03-12-2021

6.

Even voorstellen-bericht van nieuw MR lid
Gerrieke voor in Donderdagkrant aan Anke
Willems
Onderzoek naar fusie OPOA en PCONT op
agenda direc e voor MR vergadering.

Gerrieke

03-12-2021

Gerrieke

05-01-2022

Doel MR 2021-2022 op agenda MR vergadering

Gerrieke

05-01-2022

1.
2.
3.

4.

7.
8.

Status

