
 

 

Hengmeng 92 
5235JZ Den Bosch 
073 8225250 

 

Notulen MR-vergadering De Wijboom  

11 maart 2021 

 

Aanwezigen   
Namens Personeelsgeleding: Riëtte van Pinxteren  

 Manon van Berkom  
 Marit Huiskes  
   

Namens Oudergeleding: Nick Barten (voorzitter) 
 Jaap van Otterdijk  
 Wesley Stolzenbach  
   

Namens Directie Wijboom: Petra Drijkoningen (directeur) 
   
Afwezigen -  
   
Notulist Wesley Stolzenbach  
   

Datum:  11 maart 2021  
Tijd: 19:30 uur  

Locatie: Online via MS Teams  
 

NOTULEN 

1. Opening, vaststellen notulist en agenda Actie door: 
  Wesley Stolzenbach is aangewezen als notulist.  - 

 

2. Notulen en actiepunten MR-vergadering januari 2021 Actie door: 
 De notulen van de vorige vergadering (13.01.2021) zijn compleet 

en akkoord bevonden en mogen derhalve gepubliceerd worden op 
de website. 

Manon 

 

3. COVID-19 crisis en afstandsonderwijs Actie door: 
 In de week voorafgaand aan dit overleg (week 1 maart t/m 5 maart) 

is er een forse toename van absentiemeldingen als gevolg van 
Covid-19 gerelateerde preventieve quarantaine. Dit zijn dus niet 
allemaal Corona-gevallen. 

 In de bovenbouw worden kinderen al meerdere malen getest op 
Covid-19. Bij een negatieve uitslag kunnen de fysieke lessen 
sneller hervat worden. 

 Om een schoolsluiting te voorkomen heeft Petra de ouders 
gevraagd wat strakker het (landelijk) schoolbeleid te handhaven. Bij 
klachten dienen kinderen thuisgehouden te worden.  

 Ten opzichte van andere ATO-scholen doet de Wijboom het erg 
goed. Dit komt mede doordat de Wijboom haar 
verantwoordelijkheid neemt. Organisatorisch gezien zijn er intern 
bubbels gecreëerd, waardoor collega’s niet bij elkaar kunnen zitten. 
Er wordt ook geen gebruik gemaakt van de team-kamer. De regels 
worden over het algemeen zeer goed gevolgd. Dit heeft 
vanzelfsprekend wel effect op het teamgevoel. 

- 



 

 

 Afstandsonderwijs gaat ook goed. Manon geeft aan dat er voor 
groep 7 standaard een planning/programma online beschikbaar is 
bij eventuele uitval of (preventieve) quarantaine. Bij Marit is er een 
camera in de klas beschikbaar, waardoor vanuit thuis de lessen 
alsnog klassikaal gevolgd kunnen worden. 
 

4. Voortgang en definitieve financiering Groene Schoolplein  Actie door: 
 Men is nog steeds erg enthousiast over de plannen omtrent het 

groene schoolplein, een mooi initiatief tussen de school en de 
kinderen.  

 Het budget is besproken. De financiering wordt gedaan vanuit de 
beschikbare potjes en het plan is definitief akkoord bevonden.  

 Volledigheidshalve wordt door Petra nogmaals bevestigd dat de 
tekorten worden gefinancierd uit de fusiegelden. Dit was reeds 
bekend.  

 De financiering wordt mede gedaan vanuit de stakingsgelden en 
dat is akkoord bevonden. 

 Als algemene opmerking wordt gemaakt dat er blijvend aandacht 
moet zijn dat financieringen uit fusie-, stakings- en NPO gelden 
altijd ter goedkeuring aan de (P)MR dient te worden voorgelegd. Dit 
is nu reeds gedaan. 

 In week 21 (vanaf 24 mei 2021) vangt de verbouwing van het 
groene schoolplein aan en zal ca. 3 weken in beslag nemen. Er is 
hier werkgroep geformeerd.   

 Er volgt nog een plan voor verdere vergroting van de bekendheid 
van het groene schoolplein. 
 

- 

5. Formatie 2021 – 2022 Actie door: 
 De begroting is in een presentatie besproken en toegelicht door 

Petra.  
 Er is sprake van een (groot) formatietekort, welke consequenties 

zal hebben op personeel vlak. Toegelicht wordt dat een 
medewerker van de Wijboom in dienst is bij ATO en zodoende altijd 
gekeken zal worden naar een passend alternatief indien mogelijk. 

 De werkdrukmiddelen komen ten gunste van het formatiebudget.  
 In de toekomstige leerlingaantallen is een dalende trend 

waarneembaar. Dit zal een negatieve impact hebben op de 
lumpsum-inkomsten. Een lumpsumfinanciering houdt namelijk in 
dat de besturen van scholen een vergoeding krijgen op grond van 
het aantal ingeschreven leerlingen. 

 Ondanks de fusie- en wijkgelden zal er een tekort ontstaan van 0,7 
FPE (formatieplaatseneenheid), de eenheid als tegenhanger van 
Fte waarmee in onderwijs veelal gerekend wordt. 

 Het managementteam van De Wijboom komt met een 
werkverdelingsplan. 

- 

 

6. Rapportage RI&E Actie door: 
 Petra heeft de rapportage RI&E ontvangen en doorgenomen.  
 Alle in het werkdocument opgenomen punten zijn thans opgepakt 

c.q. verholpen, waardoor er op dit moment geen punten openstaan. 
In dat kader is De Wijboom weer helemaal up-to-date. 

 Herzieningen van de rapportage RI&E en Plan van Aanpak loopt 
centraal via Stichting ATO.  

- 

 Gezamenlijk is er besloten dat dit punt van de agenda kan worden 
gehaald. 

Nick 

 

  



 

 

 

7. GMR-update Actie door: 
 Er is sprake van een nieuwe rekenmethode die goed aanslaat, 

waarbij er sprake is van persoonlijke begeleiding. Deze methode 
zal nog verder geanalyseerd worden. 

 Op 26 januari 2021 is een GMR-vergadering geweest welke 
Wesley als toehoorder namens De Wijboom heeft bijgewoond.  De 
terugkoppeling op het POM-onderzoek zal gedeeld worden met de 
overige MR-leden.  

 Het KCM-onderzoek is in eind 2019 gedaan en is gehouden onder 
directie, professionals, leerleringen en ouders. Het onderzoek staat 
volledig in teken van de persoonlijke groei van het kind. De scholen 
zijn in april-mei geïnformeerd over de uitkomsten. De volgende 
KCM staat gepland voor november 2021.  

 Marit zal checken of er specifieke “Wijboom-vragen” in het 
onderzoek waren opgenomen. 

 Marit zal Karel van de Burgt vragen om een presentatie voor De 
Wijboom te geven. 

 Tijdens GMR is er ook uitvoerig stilgestaan bij de kaderbrief en het 
koersplan en in hoeverre deze leeft onder de medewerkers.  

o De kaderbrief betreft het plan voor één jaar 
o Het koersplan betreft het meerjarig plan voor vier jaar 

 Marit werpt daarom de volgende vragen op tijdens dit overleg.  
o Zijn de plannen werkbaar? 
o Welke zaken zien we in de praktijk terug? 

 Enkele punten die hierbij opgeworpen zijn: 
o De Wijboom heeft nog een flinke digitaliseringslag te 

maken. Een duidelijke koppeling met Norlandia is gewenst, 
mede omdat beide partijen als één kindcentrum (KC) naar 
buiten treden 

o De vreedzame school is momenteel nog een onderbelicht 
thema 

o Op personeelsvlak dient er nog een slag gemaakt te 
worden. 

o Er dient meer aandacht te komen voor bewegen, kinderen 
zal soms (fors) aangekomen. 

 
 
 
Wesley 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marit 
 
Marit 

 

8. Status nieuwe website De Wijboom Actie door: 
 De nieuwe website is helemaal gereed, waarbij op dit moment de 

laatste controle plaatsvindt.  
 De nieuwe website kent een andere insteek en heeft meer 

mogelijkheden. 
 De ouders worden geïnformeerd wanneer de nieuwe website online 

is.  

- 
 
 
 
Manon 

 

9. Rondvraag en sluiting Actie door: 
 Er zijn voorts geen vragen en/of opmerkingen. 
 De vergadering sluit om 21:30 uur.  

 

- 

 

  



 

 

Samenvatting actiepunten 

Actiepunt Verantwoordelijke  
Publiceren notulen MR-vergadering 13.01.2021 op website Manon 
Agendapunt Rapportage RI&E verwijderen uit toekomstige agenda Nick 
Toezenden informatie POM-onderzoek Wesley 
Checken “Wijboom-vragen” in KCM Marit 
Presentatie/toelichtingsmoment plannen met Karel van de Burgt Marit 
Informeren ouders over nieuwe website Manon 

 

Volgende MR-vergadering 

De volgende vergadering staat gepland op 19 mei 2021. 


