Verslag MR
29 maart 2022
LOCATIE KROONKRUID – 19.30 UUR
AANWEZIG:HANNEKE, SUZANNE, LAURA (TEAMS), ARTHUR, MENDY, KIMBERLY,
NICOLE
AFWEZIG: MANDY(ZWANGERSCHAPSVERLOF), JOLANDA, MANON, ANNEMIEKE

Agendapunten
1. Opening
Hanneke vervangt Manon als voorzitter en opent de vergadering. Arthur notuleert.
2. Notulen 17-02-2022
Opmerkingen/Wijzigingen:
Pag 1.: Namen uit de notulen verwijderen i.v.m. privacy
Pag 2.: Geen
Pag 3.: Pedagogisch klimaat tijdens overblijf – Nadette richt zich op KK. Als het succesvol is wordt
het naar VBL gekopieerd
Pag 4.: Geen
Notulen worden na aanpassingen goedgekeurd.
3. Mededelingen MR-leden
TV-kijken tijden lunchpauze
Er is een vraag omtrent het beleid rondom films tijdens pauze/eten. Het past wellicht niet bij
‘bewust eten’ en er zijn kinderen met nachtmerries. Er wordt veel Netflix gekeken.
Docenten geven aan af en toe wel filmpjes aan te zetten, waaronder ook Netflix. Het beeld dat
altijd Netflix aanstaat komt niet bekend voor.
Het zal tijdens de bordsessies besproken worden. Het is niet de bedoeling dat nachtmerries
komen
Suzanne gaat De Wingerd verlaten
Suzanne geeft aan dat ze De Wingerd gaat verlaten. Gaat naar ander bestuur dan RVKO
4.

Mededelingen directie
Enquête
De resultaten van de enquête die is afgenomen zijn binnen
62% van de genodigden heeft de enquête ingevuld. (117 ouders/gezinnen)
Hierbij enkele resultaten (t.o.v. 4 jaar geleden)
KK – Leerlingen: 8,3 (was 8,3)

KK – Ouders: 7,4 (was 7,5)
VBL – Leerlingen: 8,3 (was 8,2)
VBL – Ouders: 7,8 (was 7,8)
Docenten: 7,6 (was 7,9)
Opvallend is dat bij KK de uitslagen heel breed waren: 1x1, 1x2, 2x3. Bij VBL was spreiding veel
minder, ongeveer tussen 5 en 10
Er is verbazing in de vergadering over de lage cijfers, dat er geen commentaar was en dat ouders
ook geen gesprek met docenten of directie aangaan.
Cijfers over veiligheid zijn dicht bij het landelijk gemiddelde.
Kinderen maken opmerkingen over kapstokhaakjes (niet genoeg ruimte) en over ‘verplicht’
overblijven.
Formatiegesprekken
Er zijn al formatiegesprekken gevoerd.
Op KK komt er een derde kleutergroep. 1 groep 3, 1 groep 4, rest loopt gewoon door naar boven
Op VBL komt (waarschijnlijk) 3x kleuter, 1x groep3 en 2x kleine 4 (of 2x 3/4). Er is geld genoeg
voor 3 leraren
Bestuur gaat ook voor groep 7 (17lln) betalen, omdat groep 8 (28lln) niet gecombineerd kunnen
worden.
5. Postvak IN (Manon & Mendy)
Ouders: heeft een vader gereageerd op de oproep voor MR. Had vragen over hoe laat, hoe vaak,
waar, etc. Dus wellicht potentiële kandidaat.
Tijdens de bordsessie gaan de docenten bespreken wie binnen de MR de plek van Suzanne
(tijdelijk) wil overnemen. Wellicht al iemand vinden die eigenlijk volgend jaar zou moeten
beginnen die dan wat eerder begint.
6. Jaarplan school-tussenevaluatie
Er zijn wel ontwikkelingen, maar door corona niet zo snel als gewenst. Aan het einde van het jaar
wordt de balans opgemaakt.
Op het gebied van nieuwbouw is er nog weinig ontwikkeling. Er wordt opnieuw e.e.a.
‘onderzocht’ maar het zal nog wel even duren. Nu ook met een nieuwe gemeenteraad zal alles
weer opnieuw beginnen
7. Thema-avond digitaal gezonde school 19 april
Vanuit de ouders de vraag om een oplossing zoeken voor drinken als de laptops op tafel staan.
De docenten reageren bevreemd: Er is toch een regel dat er geen eten & drinken op tafel komt
als er laptops op tafel staan?
De invulling van de thema-avond wordt een webinar

Het bepalen van de inhoud van de broodtrommel moet niet dwingend worden. Er wordt meer
gekozen voor een groeimodel: Niet alles in één keer verbieden, maar iedere keer een stapje
verder.
Binnen de docenten is van gedachten gewisseld over traktaties. Hierbij werden 2 opties
voorgelegd:
- Optie 1: niet meer trakteren
- Optie 2: gezonde traktatie
In eerste instantie verdeeldheid, maar uiteindelijk merendeel toch voor optie 1. Deze keuze werd
met name gestuurd door het feit dat het moeilijk is een duidelijke omschrijving van ‘gezonde
traktatie’ te bepalen.
Er gaan wel een plan gemaakt worden om te kijken hoe de verjaardagen dan toch gevierd gaat
worden.
8. Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Inzake de opvang van vluchtelingen (niet alleen uit Oekraïne) is er constant overleg met
gemeente.
De verbouwing van het oude Rabobank-gebouw verloopt vlot. Het wordt volgens enkele
aanwezigen ook mooi. Men schat in dat er nu 120 vrouwen met kinderen komen. Daarvan zitten
er ongeveer 80 kinderen. Er is geen idee over samenstelling qua leeftijd van de kinderen.
Twee opties:
- Opnemen in bestaande klassen
- Groeperen en dan eerst laten wennen aan Nederland.
Scholen rondom het Rabobank-gebouw gaan zorgen voor de opvang, maar er zijn ook aanvragen
van particulieren die privé mensen hebben opgevangen. Vooralsnog zijn er nog geen besluiten
over genomen.
9. Rondvraag
Ouder: graag punt TSO weer op de vergadering. De kinderen hebben gehoord dat er ‘iets’ gaat
veranderen. Maar ‘wat’ gaat er dan veranderen? Ze mogen sommige dingen niet meer doen. De
kinderen vragen: “Mogen we alsjeblieft meer speelgoed en mogen we alsjeblieft meer rennen?”
Reactie vanuit De Wingerd: We gaan posters maken met als thema “wat kunnen we wél doen”.

10. Eventuele punten zonder directie
Geen concrete punten, maar de TSO leeft wel heel erg.
Kinderen zijn ook wel erg brutaal richting de overblijf-ouders
Misschien valt het in te richten dat hogere groepen juist met lagere groepen activiteiten
ondernemen
Input vanuit de leerlingenraad gebruiken ook naar de ouders toe, zodat ouders ook weten wat er
aan mogelijkheden zijn geopperd om buiten te spelen. Dit kan bijvoorbeeld in de nieuwsbrief
gecommuniceerd worden.
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