Notulen MR
28 september 2021
LOCATIE VAN BEETHOVENLAAN – 19.30 UUR

Agendapunten:
1. Opening:
Mendy zal vanaf volgende vergadering de nieuwe voorzitter van de MR worden. Manon zal elke
vergadering in overleg met Hanneke de agenda maken. Hellen neemt Postvak In van het e-mailadres
mr@dewingerd.nl over. Afgesproken is dat elk ander MR-lid een keer notuleert.
2. Notulen
De notulen van de vorige vergadering hebben wij nog niet ontvangen en konden wij nog niet
goedkeuren. Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
3. Postvak IN (Mandy & Mendy)
Er is een mailtje binnengekomen van een ouder van de VBL over een buitenles van de Watersnip.
Tijdens deze les over ‘opruimers’ is er naast het bestuderen van natuurlijke opruimers, zoals
insecten, ook afval opgeruimd door leerlingen. Dit is zonder materiaal of handschoenen gebeurd. De
directie heeft naar aanleiding van dit mailtje contact opgenomen met de Watersnip met de vraag of
zij hier een volgende keer rekening mee kunnen houden en eventueel voor materiaal kunnen zorgen.
4. Mededelingen MR-leden
- Mandy gaat na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. Zij mag tijdelijk vervangen
worden door een leerkracht in de MR, maar alleen als de MR hiermee instemt. Zij zal vragen
of Kimberly of Ester haar over wil nemen.
- Er zijn veel incidenten rondom het parkje vlakbij de locatie Kroonkruid. Omdat hier vaak
kinderen van de Wingerd getuigen van zijn, is het belangrijk dat wij de kinderen van onze
school inlichten. Het idee ontstaat om de wijkagent en/of bureau Halt uit te nodigen om te
praten over incidenten die plaats kunnen vinden op straat/openbare ruimtes en hoe hiermee
om te gaan. Mandy stuurt een mailtje naar bureau Halt en neemt contact op met de
wijkagent om de mogelijkheden door te nemen.
- Op de locatie VBL wordt de ‘Zoen en Zoef’ strook vaak gebruikt voor parkeren. Hanneke gaat
in gesprek met de Elim om te kijken hoe ouders hierover opnieuw geïnformeerd kunnen
worden, bijvoorbeeld door een bericht op Parro of in de Nieuwsbrief.
- Op de locatie KK ligt regelmatig toch nog hondenpoep bij de ingang van het plein. De
gemeente heeft al teksten op de grond gespoten waarbij hondenbazen worden opgeroepen
om de behoefte van de hond op te ruimen. De gemeente heeft aangegeven dat zij vaker
handhavers zullen sturen om hier toezicht op te houden.
5. Mededelingen directie
- De zwarte petten van de Kanjertraining worden vervangen door blauwe petten.
- Versoepelingen rondom de coronaregels zijn weer mogelijk. De MR stemt in met welke vorm
dit op De Wingerd zal krijgen. De MR-leden kiezen voor de situatie zoals het nu is: geen
ouders in school tijdens het brengen en halen van de kinderen. Belangrijke argumenten die
genoemd worden zijn de aankomende griepgolf in combinatie met het lerarentekort en de
rust die kinderen en leraren ervaren om 08.15 uur en 14.30 uur. Alle aandacht gaat op die
momenten naar de kinderen, de kinderen zijn erg zelfstandig en ouders kunnen ten alle
tijden contact opnemen met de leerkrachten via Parro. Langskomen op afspraak blijft
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onbeperkt mogelijk en er zullen meer momenten gecreëerd worden waarop ouders welkom
zijn in de school.
- De Wingerd heeft te maken met een teruglopend leerlingaantal en zoekt manieren om zich
te onderscheiden ten opzichte van andere scholen in Nieuwerkerk aan den IJssel.
De Wingerd wordt een duurzame school. Dit is op dit moment het meest zichtbaar op de
locatie VBL, omdat de locatie Kroonkruid als het goed is over een paar jaar een nieuw
gebouw krijgt. Naast een ander interieur binnen de locatie van Beethovenlaan, worden de
volgende punten langzaam ingevoerd:
➢ Er komt een verrijdbare kas bij beide locaties, waarbij leerlingen leren om groenten en fruit
te laten groeien.
➢ Lessen die gaan over duurzaamheid.
➢ Bewegend leren, door onze gymmeester Daan op de woensdag.
➢ Gezonde school: kraanwaterdag, mogelijk alle dagen fruit.
➢ Afval scheiden in elke klas.
Continu rooster: hoe verloopt het?
Een probleem waar de VBL tegenaan loopt is dat er teveel kinderen zijn en te weinig ruimte is om
te spelen in de pauze. Op dit moment zijn er teveel kinderen tegelijk op een plein. Kinderen die
af en toe op het dak spelen hebben weinig beschikking over speelgoed en spelideeën.
Gymleerkracht Daan besteedt tijdens zijn gymlessen extra aandacht aan spelletjes die tijdens de
pauze gespeeld kunnen worden.
Er zijn op dit moment te weinig vaste overblijfkrachten te vinden, waardoor er toch dagelijkse
wisseling is van overblijfkrachten. Verder zijn de geluiden veelal positief. De leraren vinden de
pauze voor hunzelf wat kort, maar zien ook de extra tijd na 14.30 uur.
Het betalen voor het continurooster zal via een betaallink gaan. Op deze manier kunnen ouders
gemakkelijk en snel betalen en het systeem houdt bij wie wel/niet betaald heeft. Het systeem
stuurt ook automatisch een herinnering. De ouderbijdrage verloopt niet via deze betaallink,
omdat dit geld binnenkomt bij de oudervereniging.
Werkdrukgelden
Dit agendapunt zal regelmatig terugkomen dit schooljaar ter voorbereiding op volgend
schooljaar. De leerkrachtgeleding bepaalt samen met het team hoe het werkdrukgeld ieder jaar
verdeeld zal worden. Dit jaar kampt De Wingerd met een lerarentekort en zijn er minder mensen
buiten de klas aan het werk om de leerkrachten te ondersteunen.
De NPO-gelden zijn ingezet voor een extra groep 3 op het Kroonkruid, twee dagen in de week
een muziekdocent (verdeeld over alle groepen van De Wingerd), één keer in de week bewegend
leren door Daan (verdeeld over alle groepen van De Wingerd), extra IB-uren op beide locaties,
nieuwe computers en materiaal voor bewegend leren.
Kwaliteit enquête
De kwaliteit enquête staat op de agenda voor dit schooljaar, maar er is nog geen data bekend
wanneer deze enquête onder de ouders wordt afgenomen. De resultaten van de enquête
worden besproken in de MR.
Eventuele punten zonder directie
Er zijn geen punten besproken zonder directie.
Rondvraag
Vraag uit de oudergeleding waarom het aantal berichten op Parro per leerkracht zo verschillend
is. Hanneke geeft aan dat leerkrachten niet verplicht worden om zich aan een bepaalde

hoeveelheid berichten en foto’s te houden. Op die manier leg je de ene leerkracht meer werk op
en moet je een andere leerkracht hierin juist remmen. Het is een leuke manier om ouders een
kijkje in de klas te geven. Mocht het echt teveel berichten worden, is een mailtje naar de
leerkracht altijd mogelijk.
Actiepunten:
- Nieuwe MR-leden, Arthur en Laura stellen zich voor in Nieuwsbrief (beide locaties). Op de
volgende agenda spreken wij af welke ouder zich voor gaat stellen via Parro, dit zal Annemiek
of Jolanda zijn.
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