
 

 

Hengmeng 92 
5235JZ Den Bosch 
073 8225250 

 

Notulen MR De Wijboom 13 januari 2021 

 

Aanwezig:   

 

 

 

 

Afwezig:             Wesley Stolzenbach Oudergeleding 

 

Notulist:             Jaap van Otterdijk 

 

Datum : 13 januari 2021 

Tijdstip: : 19.00 uur  

Locatie : Online 

 

Notulen: 

1. Opening, vaststellen notulist en agenda 

- Wesley Stolzenbach heeft zich afgemeld bij Nick 

2. Notulen en actiepunten MR-vergadering November 2021 

- Na aanleiding van de notulen van november en de discussie die er geweest is over de 

begroting stuurt Petra de begroting nog door naar Nick.  

- Factuur van Rijnders was niet dubbel opgenomen in de begroting. Dus in tegenstelling tot 

wat we eerder dachten zijn de kosten voor het digitale lesmateriaal dus duurder. Dit bedrag 

zal structureel zijn.  

- Petra is inmiddels in het bezit van de RI&E rapportage. Maar heeft hier nog niet naar 

gekeken.  

- Marit heeft met het team kortgesloten dat de stakingsgelden gebruikt mogen worden voor 

het groene speelplein.   

3. COVID-19 crisis en afstandsonderwijs 

De MR is het er over eens dat de school beter voorbereid is op onderwijs op afstand. Zowel de 

personeelsgeleding als de aanwezige oudergeleding merkt een groot verschil ten opzichte van de 

vorige lockdown waarin de school gesloten werd.  Er zijn dit keer veel minder problemen geweest 

met ICT, alle kinderen wisten inmiddels hun accounts en weg te vinden naar teams.  
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Ook merkt het team dat ze beter voorbereid zijn op het geven van onderwijs op afstand. Er wordt 

veel meer les gegeven dan in de vorige lockdown. En er is dagelijks contact met alle kinderen.  Er zijn 

natuurlijk wel verschillen tussen de verschillende groepen.  Kleuters hebben veel meer hulp nodig 

om hun schoolwerk te doen van ouders. De school probeert daar rekening mee te houden door de 

kinderen van groep 7 en 8 in elk geval van 8.30 tot 12 echt online les te geven. Daarna hebben ze 

nog tijd om zelfstandig te werken. Hierdoor zijn in tegenstelling tot de vorige lockdown alle kinderen 

in beeld. Er is veel meer structuur voor de bovenbouw en de kinderen worden op vaste tijden online 

verwacht.  

Vanuit het team zijn er ook complimenten aan de ouders. Die toch weer hun beste beentje voor 

zetten om de kinderen te helpen waar nodig. Ook de ouders merken dat de leerkrachten duidelijk 

een verbeterslag hebben weten te maken en spreken hiervoor ook hun waardering uit. We zijn het 

er over eens dat de verschillen ten opzichte van de vorige lockdown groot zijn.  

Op dit moment zijn er 49 kinderen die per dag worden opgevangen in de noodopvang. Dat is meer 

dan de vorige keer, maar de school heeft voldoende personeel om de kinderen te kunnen opvangen. 

Er is nog geen noodzaak om kinderen te weigeren zoals dat op andere scholen in Den Bosch nu al 

wel gebeurd. 

4. Definitieve plan en financiering Groene Schoolplein 

We zijn heel positief over de plannen voor het groen schoolplein. Er ligt een mooi ontwerp. Er is 

goed geluisterd naar de ideeën van de kinderen. En we zien veel van die ideeën terug in het 

ontwerp. Ook bij de betrokken kinderen is er veel enthousiasme over de plannen. Sommige kunnen 

niet wachten om op het nieuwe plein te kunnen spelen. 

Enige wat nu al wel gewijzigd is in de plannen voor het schoolplein is dat de afvalcontainers naar 

binnen gaan. Er wordt ruimte gemaakt in het stenen gebouw waarin voornamelijk speelgoed staat. 

Er is de laatste tijd redelijk wat vandalisme geweest en de containers zijn al meerdere keren in brand 

gestoken. 

Het groene schoolplein biedt ook mogelijkheden voor lessen buiten. Kitty Broekmans gaat het team 

helpen om het schoolplein te gebruiken in onder andere de Jeloo lessen.  

In de begroting zijn een aantal participatie posten opgenomen waarmee ouders en kinderen kunnen 

helpen met de aanleg van het schoolplein. Hierdoor kunnen de kosten gedrukt worden. Nick heeft 

navraag gedaan bij de OR over de spaarpot die zij in beheer hebben. Deze pot is ontstaan na de fusie 

van de scholen voordat de wijboom als 1 school verder ging. Er is een aanzienlijk bedrag beschikbaar 

vanuit de OR. Daar kunnen we heel blij mee zijn. Alle bedragen bij elkaar opgeteld lijkt er voldoende 

budget te zijn om de plannen door te zetten. Een belangrijke voorwaarde is wel dat we proberen om 

zoveel mogelijk participatie posten door ouders te laten uitvoeren. Petra gaat hiervoor contact 

zoeken met de OR.  

5. Kalender 2021/2022 BOVO 

De vakantiekalender voor schooljaar 2021/2022 is besproken. Door de vroege meivakantie en de 

late zomervakantie is er een vrij groot blok tussen deze vakanties. Een mogelijke oplossing zou zijn 

om in juni een korte vakantie te creëren door in die maand 2 studiedagen in te plannen waardoor 

een lang weekend ontstaat voor de kinderen.  

Wij kunnen als MR verder niet zo heel veel veranderen aan de vakantieplanning omdat deze door de 

middelbare scholen en alle basisscholen samen wordt bepaald. Wat ook weer samenhangt met de 

landelijke examens.  



 

 

6. GMR Update 

Ook de GMR was dit keer weer online. In de GMR is gesproken over een Employee Journey, 

waarmee ATO gaat proberen nieuwe leerkrachten aan te trekken. Verder zijn er geen plannen waar 

wij nu iets mee moeten.  

7. Bespreken kaderbrief 

De GMR wil weten hoe vaak de kaderbrief wordt besproken en of dit leeft op de scholen. Hoe wordt 

de kaderbrief op de scholen gebruikt. Volgende keer gaan we de kaderbrief bespreken. Marit gaat 

dit voorbereiden, zodat we helder kunnen krijgen wat er op de Wijboom gebeurd met de kaderbrief. 

8. Rapportage RI&E 

Zoals eerder gezegd Petra is inmiddels in het bezit van de rapportage. Maar heeft hier nog geen tijd 

voor gehad door alle corona maatregelen. We houden dit op de agenda voor de volgende keer.  

9. Status nieuwe website De Wijboom 

De nieuwe website voor de Wijboom is online en staat op een omgeving om gevuld te kunnen 

worden. Door andere prioriteiten bij Manon is het er nog niet van gekomen om deze te zullen.  

10. Rondvraag en sluiting 

Geen punten voor de rondvraag 

sluiting van de vergadering was om 21.07 

 

Acties: 

Marit - Rondsturen kaderbrief  

Manon  - Notulen op de website zetten 
 

Petra - OR vragen voor deelname groene schoolplein 

 

 

 

 

Volgende vergadering:  Dinsdag 16 maart 19.30 

 

 


