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Notulen MR De Wijboom 10 november 2020 

 

Aanwezig: Riëtte van Pinxteren personeelsgeleding 

 Manon van Berkom personeelsgeleding 

 Marit Huiskes  personeelsgeleding 

 Petra Drijkoningen Directeur 

 Nick Barten  oudergeleding/voorzitter 

 Jaap van Otterdijk oudergeleding 

 Wesley Stolzenbach oudergeleding 

 

Notulist:  Riëtte van Pinxteren 

  

   

 

Datum : 10 november 2020 

Tijdstip: : 19.30 uur  

Locatie :  via teams (online) 

 

Notulen: 

1. Opening, vaststellen notulist en agenda: 

extra punt toegevoegd namelijk de werkdrukgelden/regeling. 

2. Notulen vorige vergadering: 

Op blz. 2 punt 6 kwam naar voren dat ventilatiesysteem onvoldoende lijkt te werken. Dit is nu goed 

gekeurd. Het is getoetst en volgens het taskforce is het oké. Ouders hebben daar een schrijven over 

gehad. Vraag is nu hoe is dit dan getoetst? Petra vraagt daar documentatie op en deelt dit met ons. 

Voor het taskforce is het afgesloten en zijn niet meer betrokken hierbij, wij als school vinden het nog 

niet afgedaan. 

Op blz. 2 punt 6 Vraag hoe de stand nu is wat betreft het afstandsonderwijs. De plannen hiervoor 

staan voor iedere groep klaar en is door het MT besproken. Per groep heeft het MT aanbevelingen 

gemaakt die terug te lezen zijn in Teams. 



 

 

Op blz. 2 punt 6 vervanging van het woord vermoeidheidsklachten dit moet zijn verkoud-

heidsklachten. (Jaap past dit aan) 

Op blz. 4 punt van Marit bij de rondvraag over een ouder bij de GMR. Marit geeft aan dat ze navraag 

heeft gedaan en een ouder die in de GMR wil hoeft niet per definitie ook een MR-lid te zijn. 

De notulen zijn bij deze goedgekeurd van 9 september 2020 ( Jaap past punten aan daar waar het 

nodig is en stuurt ze daarna door naar Manon die ze op de web-site zet). 

 

3. opvolging groene schoolplein-afspraak plannen voor eindresultaat: 

Het plan is besproken door Jacqueline met het team en het kinderdagverblijf. Er is ook al feedback 

opgegeven We zitten nu in de fase dat Jaqueline een kostenberaming gaat maken. Als dit eenmaal 

klaar is dan willen we dit terugkoppelen met de werkgroep die bestond uit de MR leden,ouders,leer-

lingen. Het definitieve plan wordt dan via een powerpoint presentatie gedeeld. Streven is dit om het 

rond half 7 te doen ivm de leerlingen. De leerlingen zijn niet bij het terugkoppelen van het kosten-

plaatje.  

Datum wordt nog bekeken en verstuurd aan de commissie via datum-prikker. 

Marit gaf aan of het misschien een goed idee is om de stakingsgelden ook ten goede te laten komen 

aan het groene schoolplein. De GMR wil namelijk weten waar iedereen dit geld voor ingezet heeft. 

Wij vinden dit al een prima idee. Marit gaat dit nu ook even terugkoppelen met het team en vragen 

of zij dit ook een juiste bestemming vinden.  

Petra gaat nog nazoeken wat er nog mogelijk is qua sponsorbeleid/crowdfunding. Wij vinden dat 

crowdfunding eigenlijk moet kunnen. Als we iets gaan doen is het misschien een idee om te van te 

voren aan te melden in het wijkkrantje zodat buurtbewoners ervan op de hoogte zijn. Ook binnen 

school/wijk kijken of hoveniersbedrijven iets voor ons kunnen betekenen zonder reclame te maken. 

4. Conceptbegroting 2020/2021 KC de Wijboom: 

Dit jaar heeft de MR nog een adviesrecht op de begroting maar volgend jaar hebben we een in-

stemmingsrecht. 

Er is een tekort ontstaan op de begroting dit heeft mede te maken met de terugloop van leerlingen 

binnen heel Maaspoort. De leerling prognose (261 ll.) van de gemeente ’s-Hertogenbosch was hoger 

beraamd dan dat er nu werkelijk aan leerlingen zijn (248 ll.). Ook de personeelskosten zijn vrij hoog 

ten opzichte van de leerlingen terugloop. (hadden eigenlijk geen 10 groepen geformeerd kunnen 

worden qua geld). Ook de reservepot die iedere school heeft is ook al te laag. Ook de schoonmaak 

kosten zijn vele malen hoger uitgevallen ivm extra schoonmaak volgens de corona-maatregelen,na-

heffingen voor huisvesting, licenties/digitale middelen.Er is een groot verschil in dat wat begroot is 

aan digitale middelen en licenties en dat wat er daadwerkelijk is uitgegeven (was het dubbele). Petra 

gaat dit nog uitzoeken hoe dit kan 

Daarom de vraag om onze tekorten en de begroting van de speelplaats te halen uit de fusiemiddelen 

gelden. We gaan daarvoor 20.000 euro garant staan omdat er veel geld niet opgehaald kan worden 

door de corona richtlijnen en ons sponsorbeleid en die van ATO. Mocht blijken dat het geld toch 

wordt opgehaald dan wordt dit fusiegeld niet gebruikt en blijft het staan. We krijgen als het goed is 

14.000 euro van het Prins Bernard fonds, 5000 euro van kinderdagverblijf en 7.500 euro vanuit de 



 

 

OR (dit zijn de reserve gelden voor het onderhoud van de speeltoestellen). Nick zou de voorzitter 

vragen of ze het hier mee eens zijn en of dit kan.  

 

Tevens willen we nog investeringen doen voor het schooljaar 2020/2021 namelijk: 

* 3 digiborden vernieuwen 

* laptops voor de teamleden (14 stuks) 

* buitenspeelgoed voor de onderbouw(groep1/2) en 2 nieuwe kleden voor groepen 1/2 

* oortjes/koptelefoons voor de chromebooks. 

Wij als MR leden zijn akkoord gegaan met deze begroting en het daarvoor inzetten van de 

fusiegelden/middelen daarnaar nodig is. Nick zal als voorzitter officieel zijn handtekening zetten 

onder de overeenkomst die hij van Petra krijgt. 

 

5. besteding van restant fusiegelden (Dit punt liep eigenlijk samen met punt 4 begroting): 

We hebben na aftrek van alle kosten zoals hierboven genoemd (die zijn opgenomen in de begroting) 

nog 1 schooljaar om het fusiegeld op te maken. We zijn wel van mening dat we daarover mee mo-

gen denken/beslissen. Voorheen werd het mede gedeeld en was het al uitgegeven bij wijze van 

spreken en nu wordt er een tekort van aangevuld.  

Petra gaat ook zorgen dat er meer gelden geoormerkt worden. Nu zit alles in een grote pot. Denk 

aan wijkgelden,werkdruk gelden) 

De werkdruk gelden zijn nu bij de formatie getrokken en dit is nooit met instemming/toestemming 

van de PMR gebeurd. We kunnen het voor dit jaar niet meer terug draaien. Wel gaat Petra het team 

erover informeren. Ze stuurt de PMR een conceptbrief en als die goedgekeurd wordt dan gaat die 

naar het team toe. 

Voor volgend schooljaar wordt de formatie weer bekeken en we kunnen niet doorgaan zoals dit jaar. 

We gaan kijken naar het aantal groepen die we kunnen formeren, personeel (er gaan collega’s 

minder werken, zitten in de invalpool enz). Petra legt uit hoe dit gaat (na aanleiding van een vraag 

van de oudergeleding). 

 

Vanaf hier gaan we verder zonder Petra (was rond 21.00 uur) 

 

6. Stand van zaken; afstandsonderwijs en luchtkwaliteit: 

Tot nu toe ervaren we in de onderbouw geen klachten (veel de deur open ivm buitenspelen dus 

wordt veel gelucht) dit tot tegenstelling van de hogere groepen. Er zijn ook binnen de school 2 

verschillende systemen aanwezig. We vragen ons wel af met zijn allen hoe dit dadelijk gaat in de 

winterperiode. Dan kunnen ramen en deuren minder open.  

We weten dat er CO2 metingen in het verleden zijn gedaan maar willen dit nogmaals gedaan hebben 

en dan ook het onderzoek graag inzien. 



 

 

Hoe lang gaat zo’n ventilatiesysteem eigenlijk mee en /of moet dat vervangen worden. Hoe vaak 

wordt dit schoongemaakt. 

We leggen deze vragen neer mij RI&E medewerker en Petra. 

Met betrekking tot het afstandsonderwijs is het zo dat we weer normaal draaien qua buitenspelen 

en groep overstijgend werken in de hogere groepen. In de bovenbouw gaat het inloggen thuis 

prima. De afspraak is ook als je thuis moet blijven ivm corona maatregelen en dus langer “ziek” bent 

dan 1 dag dat er dan werk mee naar huis gaat.  

We zijn bezig met camera’s voor de digiborden zodat kinderen thuis de lessen kunnen volgen/zien 

maar dit geeft nog veel storingen bij de proefscholen. Dit ligt bij digidact en niet bij ons. Zij zoeken 

dit uit. Dit geldt ook voor het volgen van lessen via chromebooks. Met 1 kind ziek is het nog te doen 

want dan ziet de leerkracht het kind gelijk maar zijn er meerdere zieke kinderen dan geeft dit 

problemen. De leerkracht blijft maar 1 kind zien en niet meerdere tegelijk. Ook hier is de vraag aan 

digidact gesteld. 

Voor onderbouw zijn er 16 opdrachten samengesteld die iedere week variëren. We hebben dan 1x 

per week contact met de kinderen via videobellen en wij als leerkrachten gaan meer instructief-

ilmpjes opnemen en versturen. BOUW (computerprogramma die sommige kinderen volgen) kan ge-

woon doorgang vinden thuis. Ook is er voor iedere kleuter een Squla account al aangemaakt. Deze is 

gratis tussen half 9 en 3 uur. Het inloggen van griep 3 is nog vrij lastig en daar zijn we nu aan het uit-

proberen om QR-codes te scannen (dit gaat via Miloo). 

We zijn dus goed voorbereid op een eventuele nieuwe totale lock-down. 

 

7. GMR-update: 

* geen buitenschoolse activiteiten op dit moment 

* NRO onderzoek 

* enquete leerkrachten over assessments/accreditaties. 

* andere functiebenaming voor personeelsgeleding 

* vakantierooster deze is akkoord gegaan zoals het doorgestuurd is in eerste instanties. onze aan-

vullingen zijn niet goedgekeurd. 

* kaderbrief: deze is door ons nog niet besproken (is een afgeleiden van het koersplan en bestaat 

onder andere uit 4 thema’s) Marit stuurt deze door naar iedereen en Nick zet het voor de vol-

gende keer op de agenda. 

* bezwarencommissie : we hadden eerst een bedrijf met de naam KOM en Ato is nu overgestapt op 

een andere landelijke organisatie omdat ze niet tevreden meer waren. Voordat we met een klacht 

daar naar toe gaan is er eerst een interne bezwarencommissie. Daarvoor zoekt Ato nu mensen. 

Het is een functie op ATO niveau en niet op schoolniveau. Mocht je interesse hebben of iemand 

weten dan neem contact op met Marit. 

* Kleinere GMR: er zijn nu steeds 30 personen aanwezig en ze willen naar een kleinere groep. On-

danks dat vinden ze dat er van onze school een ouder in moet. Marit gaat nu wederom werven via 

een brief/filmpje. De persoon hoeft geen MR lid te zijn. 



 

 

*  Er is contact opgenomen vanuit ATO met alle preventiemedewerkers om te vragen waar er be-

hoefte aan is denk bijvoorbeeld aan scholing. Marit checkt bij Marian/Petra of dit ook bij ons 

gebeurd is. 

 

8. Rapportage RI&E 

Wij missen een goed plan en rapportage nog steeds. Er blijft op dit gebied nog te veel onduidelijk en 

ons inziens blijft er veel liggen. Het is echter wel belangrijk om een goed plan te hebben voor de 

veiligheid. ATO zegt nu dat alles bij de scholen en directie zelf ligt. Wij vinden eigenlijk dat ATO een 

meer controlerende taak moet hebben. Misschien had ATO ook een standaardplan/format kunnen 

maken. Nu schrijft iedere school het voor zich. Manon vertelde dat zij samen met Marian RI&E me-

dewerker het plan gaat maken. Er zijn bij ons op school 2 RI&E medewerkers en 4 preventiemedew-

erkers zo is er altijd iemand aanwezig bij calamiteiten.  

Wij willen graag van Petra een update over de huidige status en ook wat er geïnventariseerd is en 

wat er al aangedaan is. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Manon: Ze is bezig om een nieuwe WEB-site te maken. Ze heeft samen met Petra een format 

gekozen. Ze gaat volgende week een structuur maken zodat ze die kunnen gaan bouwen. Ze ver-

wacht dat ze die in december kan gaan vullen met informatie. 

 

sluiting van de vergadering was om 22.02  

Acties: 

Nick - vraagt aan Joris van Manen (voorzitter van Ouderraad) of zij geld willen 
bijleggen uit reserve pot onderhoud speeltoestellen voor onze groene 
speelplaats 

- nodigt tevens OR leden uit bij de presentatie van ons plan/tekening met 
Jaqueline 

- 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. 

- zet op de agenda voor volgende keer het bespreken van de kader 
brief. 

Manon  - Notulen op de website zetten 



 

 

P
e
t
r
a 

- vraagt documentatie op over ventilatiesysteem. Waarop is gecontroleerd 
en waar is het rapport en deelt het met ons. 

- communiceert met team waar de werkdruk gelden zijn gebleven. Stuurt 
eerst concept naar de PMR leden. 

- gaat uitzoeken waarom er het dubbele bedrag betaald is voor licen-
ties/digitale middelen (was maar helft van bedrag begroot) 

- gaat het sponsorbeleid bekijken en kijkt wat er mogelijk is richting geld 
ophalen voor onze groene speelplaats. 

- Status ophalen van RI&E rapportage 

M
a
r
i
t 

- koppelt naar team terug of stakingsgelden gebruikt mogen worden bij 
groene speelplaats 

- stuurt kaderbrief door 
- checkt of er vanuit ATO contact is opgenomen met preventiemedewerk-

ers of dat Petra dat gedaan heeft. 
- stuurt wederom een brief/filmpje door om een ouder te werven voor de 

GMR 

 

 

Volgende vergadering: woensdag 13 januari 2021 om 19.30 uur 

 

 

 

 

 


