
 Notulen van de medezeggenschapsraad De Wierde te Almelo 

 Datum:  2 maart 2022 
 Tijd:  20:00 
 Locatie:  Online via Google Meet 
 Aanwezigen:  Liset Lucassen, Marjon Veltink, Rosalie Willemsen, Aly Siemerink, Yvonne Arends, 

 Gerrieke de Groot (notulist) 
 Afwezig:  Ellen Vredeveld 

 1.  Opening 

 2.  Vaststelling agenda 

 Agenda is akkoord. 

 3.  Agenda Directie 

 1. Financieel overzicht 
 In vergadering 12 januari 2022 besproken aan de hand van het begrotingsboekje. 

 Begroting: schommel en klimtoestel komen (nog) verder boven de begroting uit. Daarover 
 wordt aanvullend afgestemd met bestuur. 

 2. Schoolgids concept 
 Bezig met verkorte versie van de schoolgids om te kunnen plaatsen op de website: 
 scholenopdekaart.nl. Voor die website is in de media veel aandacht. Het is een site voor het 
 vinden en vergelijken van basisscholen (en middelbare scholen) in de buurt. 

 Eigen, uitgebreidere, schoolgids blijft daarnaast bestaan omdat sommige informatie voor 
 ouders pas interessant is wanneer ze kiezen voor De Wierde. Uitgebreidere schoolgids geeft 
 bijvoorbeeld meer gedetailleerd aan hoe onderwijs binnen De Wierde georganiseerd wordt 
 op bepaalde punten. 

 Uitgebreidere schoolgids blijft ook behouden, omdat in de eigen schoolgids foto’s geplaatst 
 kunnen worden. Die persoonlijke touch kun je niet kwijt in een verkorte versie van de 
 schoolgids voor op de website scholenopdekaart.nl. 

 3. Evaluatie schoolplan 
 Op pagina 24 staan de aandachtspunten voor het schoolplan voor 2019-2023. Daaruit 
 komen zaken naar voren die van belang geacht worden om aan te werken. Als bijlage 
 instructiemodellen, spinnenweb van Van de Akker, jaarplan leesbevordering, kind 
 ontwikkelingsperspectief ontvangen. 

 Yvonne licht een aantal zaken toe. Onder andere: 
 -  Tips voor moeilijk lerende kinderen wordt ook doorgevoerd in onderwijsmethode 

 voor alle leerlingen. 
 -  Vorige vergadering gehad over leerlingvolgmodellen ten behoeve van volgen 

 ontwikkeling leerlingen. 



 -  Herhalen van regels van B64All van belang voor veiligheid, voor rust binnen 
 groep/school, omgang leerlingen met elkaar, duidelijkheid over afspraken. 

 -  Zowel sociaal emotionele ontwikkeling als didactische ontwikkeling wordt binnen 
 school goed vorm gegeven. 

 -  Uitnodigen van ouders bij lessen worden weer opgepakt nu coronamaatregelen dat 
 weer toelaten, zodat ouders weer meer betrokken worden. 

 -  Instructiemodellen, aan de hand van verschillende modellen instructies aan 
 leerlingen, waarbij leerlingen uiteindelijk taken zelfstandig uitvoeren. 

 -  Leesplezier bevorderen is doel van leesbevorderingsplan. 
 -  Kindontwikkelperspectief: goed in beeld op welk niveau kinderen zitten. Ouders 

 worden daarvan vanaf begin van de schooltijd op de hoogte gehouden. 

 In 2023 moet schoolplan aangepast worden. Ondanks corona doorgegaan met 
 ontwikkelingen binnen school. Passende leerroutes worden al toegepast. En op lezen/ 
 leesbevordering blijft De Wierde inzetten. Dat is algemeen en ook landelijk belangrijk. 

 4. Status onderzoek fusie PCONT en OPOA 
 Gesprek tussen directie en Raad van Toezicht geweest. Raad van Toezicht geeft aan dat 
 niet ‘zomaar’ doorgaat. Insteek Raad van Toezicht: er hoeft niks, er moet eerst goed 
 onderzocht worden. Dat vond directie prettig om te horen. 

 Raad van Toezicht komt op 4 april 2022 school bezoeken om sfeer te proeven op school. 

 Yvonne verlaat de vergadering. 

 4.  Actiepunten en besluitenlijst vorige vergadering 

 Zie onder agenda MR (punt 6). 

 5.  Ingekomen stukken 

 Email directie van 28 februari 2022 met brief aan teamleden met toelichting over 
 arbeidsmarkttoelage 2021-2022. Goed ontvangen onder teamleden. 

 6.  Agenda MR 

 1. Samenstelling/ verkiezing MR 2022-2023 
 Driejaarstermijn van Ellen loopt af. Ellen is niet bij vergadering aanwezig. 

 Op actielijst: Liset vraagt bij Ellen na of ze nog een termijn zitting wil nemen in de MR. 

 Vanwege de aflopende zesjaarstermijn van Liset moet formeel een vacature uitgezet 
 worden. Op agenda volgende vergadering zetten. 

 2. Doel MR 2021-2022: PR/leerlingenwerving/bekendheid De Wierde 

 Nog niet in team besproken hoe meer (aandacht voor) berichten op social media. Stond op 
 de agenda voor overleg, maar niet aan bod gekomen. Opnieuw op agenda voor 
 vergadering 8 maart 2022. In volgende vergadering terugkoppelen en bepalen hoe verder 
 vorm gegeven kan worden. 



 7.  Status en ingekomen stukken GMR 

 1. Notulen GMR d.d. 24 januari 2022 

 Onderzoek naar mogelijkheden fusie loopt nog. Behouden identiteit is en blijft van groot 
 belang voor MR. En dat De Wierde een school blijft die voorop loopt met vernieuwingen en 
 veranderingen. Dat is bij andere scholen anders. Voor nu: afwachten en vinger aan de pols 
 houden. 

 8.  Rondvraag en sluiting 

 Geen aanvullende opmerkingen. 

 Liset sluit de vergadering. 

 Volgende vergadering:  woensdag 13 april 2022  om  20.00  uur online. 

 Ac�epunten  Door  Deadline  Status 
 1.  Rondsturen notulen MR (aan MR en direc�e)  Gerrieke  09-03-2022 
 2.  Goedkeuring notulen MR  Allen  16-03-2022 
 3.  Notulen MR vergadering (laten) plaatsen op 

 website (via Anke Willems),  doorsturen naar 
 OR (  or@dewierde.nl  ) en GMR (Sandra Eitens) 
 en delen in Google Drive 

 Gerrieke  18-03-2022 

 4.  Terugkerend agendapunt direc�e: onderzoek 
 naar fusie OPOA en PCONT 

 Gerrieke  06-04-2022 

 5.  Terugkerend agendapunt MR: doel MR 
 2021-2022 

 Gerrieke  06-04-2022 

 6.  In teamoverleg bespreken: hoe meer (aandacht 
 voor) berichten op social media 

 MR - 
 personeel 

 13-04-2022 

 7.  Samenstelling MR 2022-2023: nieuwe termijn 
 Ellen 

 Liset  13-04-2022 

 8.  Samenstelling MR 2022-2023: uitze�en 
 vacature op agenda volgende vergadering 

 Gerrieke  13-04-2022 

mailto:or@dewierde.nl

