
 

 

Notulen voor de medezeggenschapsraad De Wierde te Almelo 

 

 

Datum:  15 juni 2022 

Tijd:  20:00 

Locatie: Suze Robertsonlaan 

Aanwezig: Liset Lucassen, Ellen Vredeveld, Rosalie Willems, Marjon Veltink, Aly Siemerink,  

Yvonne Arends, Gerrieke de Groot (notulist) 

 

 

 

 
1. Opening 

 

 

2. Vaststelling agenda 

 

Akkoord. 

 
3. Agenda Directie 

 

1. Status jaarplan 2021-2022 (teamontwikkelingsplan) 

 

- Bijna volledig afgerond. Punt 4 (schoolanalyse na afname toetsen van juni) 

komt er nog aan. Hoe kinderen werken belangrijker dan eindresultaat 

(procesgerichte didactiek). Analyse ervan ook belangrijk: wat hebben kinderen 

extra nodig en hoe kan De Wierde daarin begeleiden om zaken beter te 

krijgen. 

  

- CITO valt weg. Gaan werken met DIA toetsen. In groep 8 laatste drie jaar al 

DIA toets gedaan. Meeste scholen binnen PCONT en OPOA werken met DIA. 

Daardoor kunnen resultaten ook beter vergeleken worden. Ook aanpak om 

kinderen naar hoger plan te trekken kan op basis daarvan gebaseerd worden. 

In juni 2022 tijdens studiedag presentatie over DIA. In september 2022 toets 

groep 4 tot en met 8 als 0 meting van start met DIA. En ook om te beoordelen 

hoe vraagstelling is en welk soort vragen erin voorkomen. 

 

- PLG’s: nog niet wat mee gedaan. Burgerschap staat nog op programma. Daar 

moet volgend jaar mee worden gestart. Al ver op weg met lesprogramma en 

met doorgaande lijn daarin vanaf groep 0 tot en met groep 8.  

 

2. Formatie volgend schooljaar 

 

- Groepen blijven hetzelfde. Kleinere groepen 7 en 8, 13 en 14 leerlingen. Kleine 

klassen blijven behouden. Twee jaar bij dezelfde leerkracht, groep 7 en 8, blijft 

ook hetzelfde. Geeft goede resultaten, omdat groep 8 maar kort schooljaar is. 

- NPO gelden afgelopen jaar met name ingezet met groepjes uit de klas halen. 

Levert echter te weinig rendement op. Besloten in de groep weer op te pakken. 

- NPO gelden niet allemaal voor aankomend schooljaar ingezet, maar ook voor 

schooljaar daarna.  
 

 

- Groep 4 is een grote groep, die meeste gemist heeft vanwege corona. Groep 

wordt soms opgesplitst om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Daarop 



worden NPO gelden onder andere ingezet. Groep 5 ook veel gemist, maar dat 

is een kleinere groep qua leerlingen aantal. Resultaten toetsen in groep 8 zijn 

heel goed, ondanks coronaperiode. 

- Formatie LIO’er gaat niet door, voor groep 1 en 2 bij groep Rosalie. 

- Nieuwe IB’er is Mirjam van de Wint. In verleden ook les gegeven op De 

Wierde. Zij begint na de schoolvakantie. 

 

3. Vakantieregeling en vrije dagen in schoolkalender 

 

Schoolkalender is compleet.  

 

4. Schoolgids 2022-2023 

  

Gerrieke opmerkingen gemaild.  

OR is wel Cate Baris dus niet Cato. Dat stond fout in de donderdagkrant en dus wel 

goed in de schoolgids! 

 

5. Jaarplan 2022-2023 

 

Jaarplan hoeft eigenlijk pas in nieuwe jaar op agenda MR. 

In september bespreken bij volgende vergadering.  

 

6. Status onderzoek fusie PCONT en OPOA 

 

MR heeft vanuit notulen GMR over een versie van een conceptrapport gelezen. 

Verder geen inhoudelijke informatie. 

  

Reactie directie: belangrijk is dat beide stichtingen financieel gezond zijn. Er is veel 

leegstand in gebouwen. Dat lijkt belangrijkste aspect. Verdere rapport(en) zullen 

volgen. Raad van Toezicht PCONT denkt er volgens directie goed en kritisch mee en 

is zorgvuldig.  

 

Profielschets voor bestuurder opgesteld. Er wordt een nieuwe bestuurder geworven 

voor PCONT vanwege pensioen Gerlo Teunis.  

 

4. Actiepunten en besluitenlijst vorige vergadering 

 

- Actiepunt Liset: uitzetten vacature MR. Gedaan. 

- Actiepunt Gerrieke: GMR heeft geen notulen opgemaakt van extra GMR vergadering in  

maart 2022 over onderzoek naar fusie.  

 
5. Ingekomen stukken 

 

E-mail GMR over vergaderdata 2022. 

Overgenomen in jaarplanning MR voor 2022-2023. 

 

6. Agenda MR 

 

1. Nieuwe kandidaten/ uitzetten vacature(s) MR 2022-2023 

 Vacature komt in volgende donderdagkrant. 

Vader van meisje in groep 5 heeft zich volgens MR leden al eens gemeld. Marion  

vraagt vader (of moeder) of hij nog interesse heeft. 

 

7. Status en ingekomen stukken GMR 

 



1. Notulen GMR d.d. 9 mei 2022 

 

- In vergadering is fusierapport (conceptversie 0.9) gepresenteerd.  

Inhoudelijk wordt er niets over verwoord in de notulen en ook niet over de stand 

van zaken en het vervolg wat betreft het onderzoek naar de fusie.  

- Van extra vergadering van GMR over fusieonderzoek geen notulen opgemaakt. 

Lastig hoe GMR staat ten opzichte van verloop en voorlopige uitkomsten 

fusieonderzoek. Blijven volgen op basis van notulen GMR en informatie van 

directie.  

- Afhankelijk van vervolg fusieonderzoek volgend schooljaar bij een MR vergadering 

GMR lid Sandra Eitens uitnodigen om bij te praten.  

- Nieuwe IB-er Mirjam van der Wunt zit ook in GMR. 

 
8. Rondvraag en sluiting   

 

Data vergaderingen voor volgend schooljaar in vorige vergadering besproken en  

in notulen vastgelegd. 

 

Actiepunt Gerrieke: definitieve jaarplanning MR met data vergaderingen voor volgend 

schooljaar meesturen bij notulen.  

 

 

Volgende vergadering, in nieuwe schooljaar, op woensdag 28 september 2022 om 20.00 uur. 

Locatie nader te bepalen: online of Suze Robertsonlaan. 

 

 

 Actiepunten Door Deadline Status 

1. Rondsturen notulen MR (aan MR en directie) Gerrieke 22-06-2022  

2. Goedkeuring notulen MR Allen 29-06-2022  

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 01-07-2022  

4. Terugkerend agendapunt directie: onderzoek 

naar fusie OPOA en PCONT 

Gerrieke 21-09-2022  

5. Rondsturen definitieve jaarplanning MR  Gerrieke 22-06-2022  

6. Vragen naar interesse potentieel nieuw MR lid Marion 15-07-2022  

 

mailto:or@dewierde.nl

