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Notulen MR De Wijboom 9 september 2020 

 

Aanwezig:   

 

 

 

 

 

 

Notulist:             Jaap van Otterdijk 

 

Datum : 9 september 2020 

Tijdstip: : 19.00 uur  

Locatie : De Wijboom 

 

Notulen: 

1. Ontwerpatelier ons Groene schoolplein 

Deze MR vergadering is eerder begonnen dan normaal ivm ontwerpatelier ons Groene schoolplein.  

Iedereen is het er overeens dat het leuk om mee te denken en om alle ideeën van de kinderen te ho-

ren over hun nieuwe schoolplein. 

2. Opening, vaststellen notulist en agenda 

3. Introductie nieuwe directeur Petra Drijkoningen 

Petra Drijkoningen stelt zich voor als nieuw directeur van de Wijboom. Na een lang en pittig traject 

geeft ze aan veel zin te hebben in haar nieuwe uitdaging. De lange sollicitatieprocedure bij ATO staat 

in groot contrast tot haar eerdere ervaring bij haar vorige school in Veldhoven. Procedure bij ATO is 

grondig. Ze geeft aan dat het wel heel leerzaam is geweest. Na de eerste werkdagen heeft ze een 

goed gevoel bij de school en het team. 

We kijken uit naar een prettige samenwerking met Petra.  

Riëtte van Pinxteren Personeelsgeleding 
Manon van Berkom Personeelsgeleding 
Marit Huiskes Personeelsgeleding 
Nick Barten Oudergeleding / voorzitter 
Jaap van Otterdijk Oudergeleding 
Wesley Stolzenbach Oudergeleding 

Petra Drijkoningen Directeur 



 

 

4. Notulen MR vergadering  30-06-2020 

Aanvulling op crisisteam waarover gesproken is. Vanuit ATO is er een FAQ opgesteld voor veelge-

stelde vragen over Corona op scholen. Daarnaast is er een coördinatieteam van een aantal directeu-

ren opgericht die in een eventuele volgende situatie meer sturing gaat geven aan de scholen.  

De notulen van 30-06-2020 zijn goedgekeurd. Manon zet ze op de website. 

5.  Jaarverslag de Wijboom (evaluatie jaardoelen en koersplan) 

Eerste week van de zomervakantie zouden de jaardoelen worden geëvalueerd en nieuwe doelen 

worden opgesteld. Maar dat lijkt niet gebeurd te zijn. De MR geeft het MT meer tijd om dit alsnog te 

doen. Helemaal omdat de zomervakantie ook een overgangsperiode is geweest met het aantreden 

van Petra als directeur.  

6. Stand van zaken; afstandsonderwijs en luchtkwaliteit  

(MT-overleg met SBK) 

Omdat dit een belangrijk onderwerp zal blijven ook dit nieuwe schooljaar houden we dit punt voor-

lopig op de agenda.  

De klassen worden volgens de richtlijnen regelmatig opengezet. Er wordt ook actief door medewer-

kers op toegezien dat leerkrachten regelmatig de deuren openzetten. Omdat de deuren nu geregeld 

tegen elkaar open staan wordt er toch al wel hinder ondervonden van tocht. Ouders zijn gevraagd 

om hun kind wat extra warme kleding mee te geven zodat ze iets extra’s hebben tegen de kou.  

Er is een schrijven geweest van SBK over taskforce ventilatie scholen. Deze bevat een actielijst met 

punten waar de scholen zelf iets aan moeten doen. Petra gaat met SBK bellen om te kijken wat dit 

nu precies betekent voor de Wijboom. Het ventilatiesysteem op school lijkt onvoldoende te werken, 

waardoor het openzetten van ramen en deuren noodzakelijk blijft.  

Betreft het onderwijs op afstand is er dit schooljaar gestart met een nieuwe rekenmethode in groep 

6 t/m 8. Dat had wat voet in aarde met aanmelden van leerlingen, maar dat is achter de rug. Alle kin-

deren kunnen inloggen.  

Het aantal beschikbare devices om thuis digitaal onderwijs te volgen blijft wel een aandachtspunt. 

Niet alle kinderen hebben thuis de nodige apparaten om online lessen te kunnen volgen. Ook in ge-

zinnen waar meerdere kinderen thuis onderwijs zouden moeten volgen levert dit soms problemen 

op omdat er niet voor ieder kind een device is.  

De school is bezig met het voorbereiden om thuisonderwijs aan te bieden, zodat men voorbereid is 

wanneer een kind of leerkracht voor langere tijd thuis moet blijven door corona. De wens is duidelijk 

aanwezig om door te pakken op de eerder genomen stappen. En te zorgen dat de kennis op peil 

blijft op dit vlak.  

De vraag wordt gesteld of er ook geoefend wordt met de kinderen zodat ze beter voorbereid zijn. 

Petra gaat dit in elk geval meenemen naar het MT.  

Onder leerkrachten is een stroomschema verspreid wat meer duidelijkheid moet geven bij verkoud-

heidsklachten. Dit schema gaat ook met ouders gedeeld worden.  

Corona-test krijgen en dan nog de daadwerkelijke uitslag duurt soms erg lang. Petra geeft aan dat 

het van belang is dat de lobby in Den Haag zorgt voor voorrang voor onderwijspersoneel. Daarnaast 



 

 

wordt door ATO onderzocht of een commerciële partij in de arm genomen kan worden voor het tes-

ten van onderwijspersoneel.  

Er zijn inmiddels 2 leerkrachten die door vermoeidheidsklachten in de thuissituatie niet konden wer-

ken. Zij ervaren het als heel vervelend dat ze niet kunnen komen werken, ondanks dat ze zelf geen 

klachten hebben.  

Pauzes worden momenteel nog in cohorten gehouden. Daar lijdt het klas-overstijgend werken on-

der.  Er wordt gekeken of het nog wel noodzakelijk is deze situatie te handhaven. Ouders houden 

zich goed aan de afspraken. Voor de kinderen die net op school beginnen is het soms wel heel moei-

lijk omdat ze niet door hun ouders in de klas kunnen worden gebracht. 

Aandachtspunt voor de herfst en winter gaat de vervuiling in de school worden. Bij alle deuren lig-

gen wel matten maar door al het zand rondom de school gaat dit wel voor problemen zorgen wan-

neer weer slechter wordt.  

7. GMR Update 

Er is geen GMR geweest sinds onze vorige vergadering.  

Wel is er een overleg geweest over het functiebeleid. Dit zou straks interessant kunnen zijn voor de 

formatie. Omdat er duidelijker in kaart gebracht wordt welke bevoegdheden functies hebben. 

8. KCM Monitor 

In de vorige vergadering was afgesproken dat er een afspraak zou komen met Karel van de Burght en  

Petra zodat we meer inzicht kunnen krijgen in de resultaten. Deze afspraak is nog niet gemaakt. Ook 

is de KCM monitor nog niet gedeeld met de MR.  Nick zal dat deze alsnog delen met de MR en Petra. 

We gaan de vorige monitor niet meer bespreken omdat dit niet veel meer zal toevoegen. In plaats 

daarvan zullen we volgende vergadering bekijken wat we willen aanvullen in de monitor over 2020.  

Begint volgend jaar zullen we Karel dan alsnog uitnodigen voor een analyse van de resultaten. 

9. Rapportage RI&E 

Er is nog niets overgedragen aan Petra. Ze is dus ook nog niet op de hoogte van de status. Het Rap-

port is wel beschikbaar op papier. Marian heeft een lijst met actiepunten en houdt de status bij. Pe-

tra zal hier achteraan gaan.  

 

Opmerking wordt gemaakt dat er ook extra aandacht moet zijn voor de veiligheidscertificaten voor 

nieuwe speeltoestellen. En uiteraard moet veiligheid van het nieuwe schoolplein een belangrijk aan-

dachtspunt zijn bij het ontwerp en de aanleg.  

10. Planning MR-vergaderingen nieuwe schooljaar. 

 

Eerder hebben we besproken rekening te houden met de GMR voor het plannen van de nieuwe ver-

gaderdatums. Maar omdat de GMR meer vergaderd dan de MR blijkt dat toch wat lastiger. De 

nieuwe datums zijn: 

– 10 November 2020  19.30u 

– 13 januari 2021  19.30u 

– 11 Maart 2021 19.30u 

– 19 Mei 2021 19.30u 

– 6 Juli 2021 19.30u 



 

 

 

11. Rondvraag en sluiting 

Manon: We zouden de agenda voor de vergaderingen gaan delen op social schools. Wat gaan we 

hier mee doen ivm corona? 

 

Omdat het aantal aanwezigen beperkt is lijkt het ons nu niet handig om de agenda te gaan delen 

met andere ouders. We stellen dit plan nog even uit tot de situatie het wel toelaat dat extra mensen 

aanwezig zijn.  

Bij het bepalen van de volgende agenda gaat Nick met Petra afstemmen bij welke punten zij aanwe-

zig zal zijn. Om navolging te geven aan het plan om ook zonder directie te vergaderen. Daarnaast zal 

hij ook opnemen of punten gaan over instemming of een adviesvraag.  

Marit: Mag er ook een ouder van buiten de MR in de GMR? Want het zou toch wel fijn zijn als er ook 

een ouder betrokken is bij de GMR.  

Marit zal navragen bij de GMR of dit mogelijk is. Daarna gaan we kijken of we ook een ouder kunnen 

vinden.  

 

Manon: School heeft een mail gekregen van Digidact dat de website van de school vernieuwd gaat 

worden.  

sluiting van de vergadering was om 22.15  

 

Acties: 

Nick - Stuurt KCM door naar MR en Petra  
- Stemt af met Petra bij welke agendapunten zij aanwezig is bij de 

volgende vergadering 
- Nick nodigt t.z.t. Karel van de Burght en nieuwe directeur uit voor  

bespreken nieuwe KCM-monitor 2020/2021 resultaten in  
MR vergadering. 
 

Manon  - Notulen op de website zetten 
 

Direc-
tie 
/MT 

- Bekijken jaardoelen en verbeteren waar nodig 
- Bellen met SBK om te kijken wat de school zelf moet doen betreft 

ventilatie  
- Status ophalen van RI&E rapportage 

 

 

 

 

Volgende vergadering:  Dinsdag 10 november 19.30 

 

 


