
   

 

 

Notulen van 27-09-2022 

Aanwezig:  J. Venne, E.v. Merrienboer, B.v. Vugt (voorzitter),  L.v.d.Wegen (secretaris)  

N.v.Kalmthout, J.v.Dijk, M. v.d. Vijfeijken, R. Meijer, M.Huizer, J.Gelsing 

 Namens directie:  K.v.Giessel 

Namens de GMR: E. Meijer 

Namens OV: S. van Dorst 

 

 

 agendapunt toelichting actiepunt 

1. Opening/vaststellen   
agenda 

Babette opent om 19.33 uur de vergadering. We 
hebben een nieuw lid: Martijn Huizer. We doen 
even een voorstelrondje en er wordt een foto 
gemaakt voor de website. 
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Schooljaar is goed gestart.  
Thema van dit schooljaar: wat vliegt de tijd, dit 
vanwege het 30-jarig bestaan. Het is een feestjaar. 
We gaan met WDD met zijn allen op reis en het 
Wingerdzomerfeest wordt een feest voor 30-jarig 
bestaan. 
Pauline is weg, we hadden een vacature voor groep 
5. Vanaf januari komt er een nieuwe leerkracht: 
Frank Matthijssen. 
5 oktober Studiedag met alle OBO-scholen. 
We gaan met het team klimmen voor MS 
Startgesprek met OBO gehad: 

• Onderhoud worst gepleegd aan vloeren en 
plafonds. Gevraagd om nieuwe toiletten. 
Daar zijn ze over bezig. 

• De CV van boven is kapot. Gelukkig komt er 
al snel een nieuwe cv-ketel. Voor nu staan 
er heathers van Boelens. 

 



• Het mt heeft een studiedag gehad van 
Basalt. Om de managementstructuur 
duidelijk te krijgen. Wat is ieders rol en bij 
wie kan het team voor welk stukje terecht? 

3 Toelichting jaarplan • B.v.V. zegt dat ze geen tijd gehad hebben 
om het te lezen. Dit vond de oudergeleding 
niet fijn. 

Het jaarplan was helaas niet eerder klaar, maar er is 
uitstel gegeven vanuit OBO om het nog later te 
ondertekenen. 

• Wat zijn kwaliteitskaarten:  
Hierop staan de kaders wat en hoe we iets gaan 
doen. Bijv. rekenen Dit is een doorgaande lijn voor 
alle groepen. 

• M. mist in het jaarverslag een stuk reflectie 
over de coronatijd. 

 Dit hoort niet in het jaarverslag thuis. Het is moeilijk 
om hier een protocol voor te maken. Elke keer is de 
situatie weer anders en invallers zijn er niet. 

• Karin geeft ons nog een toelichting van de 
visuel. Wordt deze ook onder de ouders 
verspreid? 

Dat is een goed idee. We bekijken hoe. 
Er wordt uitgelegd hoe de PLG's werken. 
 

 

4 CITO Hoe zijn de uitslagen van de laatste CITO?  
Nicole ligt het toe. Er zijn 3 zorgsignalen die extra 
aandacht gaan krijgen. 

 

5 Wat leeft er onder de 
ouders? 

• Hebben jullie zicht op of er problemen zijn 
op financieel gebied  biij gezinnen van de 
Wingerd i.v.m. met alle hoge energieprijzen. 

Wij denken inderdaad dat dit het geval is, en we 
krijgen hier ook wel signalen over binnen. 
Een idee om in het blaadje te zetten wat voor 
mogelijkheden er zijn voor ondersteuning van 
gezinnen op financieel gebied. Bijv, voor de 
sportclub, cadeautjes, subsidie, stichting leergeld. 
Bij de intake wordt dit ook altijd door Karin 
benoemd. 

• Kan er weer een info avond gepland worden 
over sociale media in groep 7?  

Er wordt met Petra over gesproken. 
ER is ook een toneelgezelschap dat voor kinderen 
optreedt over sociale media. 

• Vraag vanuit de OV: Waarom de kinderen 
pas in groep 7 beginnen met Engels? 

We hebben hier bewust voor gekozen. 
Het is destijds aan het voortgezet onderwijs 
gevraagd. Die hebben liever dat je het niet doet. Het 
wordt verkeerd aangeleerd. Zij beginnen gewoon 
opnieuw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beide 
punten 



• Gastvrijheid: waarom selectief doen dat er 
maar 1 ouder binnen mocht per klas.  

Omdat anders de klassen te vol waren. 

• Kunnen we een keer evalueren of er genoeg 
contactmomenten zijn. 

• Is er beleid over het wel of niet afmaken van 
takenbladen? 

Daar zijn wel afspraken over gemaakt. We komen 
erop terug. 

volgende 
keer 
agenderen 
 
 

6 Jaarplan MR Wordt aangepast. Zie jaarplan.  

7  Sociale veiligheid Komt andere keer aan bod.  

8 Leren leren Komt andere keer aan bod.  

9 Rondvraag met 
directie 

Geen vragen.  

 

Deel zonder directie.   

`10 Vaststellen notulen 
van 16-06-2022 

Deze worden goedgekeurd.  

11 MR jaarverslag Goedgekeurd.  
12 Verkeerseducatie Er blijven klachten komen van omwonenden 

over het gedrag van automobilisten rond de 
school bij het halen en brengen. Er wordt weer 
actie ondernomen door de verkeerswerkgroep. 
Er komt weer een zichtbaarheidsweek in 
oktober. 
Er komt een nieuw zebrapad en bloembakken 
waar je omheen moet rijden. 
De school heeft het verkeersvignet 2021 
ontvangen 
 

 

13 Verslag directie, 
team en ouders 

Volgende week is het algemene ledenvergadering 
op 4 oktober, is er iemand die erbij kan zijn? 

 

14 Rondvraag Geen rondvraag  

Mr data : 16 november, 16 januari, 14 maart, 8 mei, 15 juni en 28 juni. 

 

 

 

Actiepunten en besluitenlijst 2022-2023 

Datum 
 

actielijst wie besluitenlijst 

altijd Verslagje maken over deze 
vergadering 

  

    



    

    

 

 

 


