
   

    ‘Ik blijf mezelf, wij groeien samen’

  

Medezeggenschapsraad Wingerd  

  

Notulen overleg vrijdag 16 april  2021 

 

Plaats: online via teams 

Tijd: 15.00 – 16.30 uur 

 

Agendapunten        I=Instemming, Inf=informatie, A=Advies, OMR=Oudergeleding MR, PMR=Personeelsgeleding MR 

                              
  

1. Opening en vaststelling agenda;  
 

 

 

2. Actiepunten notulen d.d.  
Niet besproken (op de agenda laten) 

 

3. Mededelingen/Nieuws uit team/GMR/OR/post 
- GMR ouderlid Henry Litjens. Van harte welkom en fijn dat je 

deelneemt in de GMR.  
 

         
       

4. Begroting en formatie Wingerd  
- Wat moet Wingerd bovenschools afdragen aan functies die ambulant 

zijn? 
- Wingerd ontvangt een kleine scholen toeslag op gebied van 

management, werkdrukverlaging. 
- 1 fte op 26 leerlingen 
- Wingerd werkt in cluster dus we kijken naar het aantal FTE die we over 

de clusters verdelen. 
- Er komt een bedrag binnen voor passend onderwijs. 
- Leerlingafhankelijke vergoeding  (PVE) vast bedrag per school maal het 

aantal leerlingen 
- Er is een inhaal subsidie van Corona vanuit de overheid 
- Er is een post : Minus overdracht bestuur. Dit is een grote post, maar 

wel naar ratio.  
- Studiegeld leerkrachten: waar is dat terug te vinden in de begroting. 

Dat wordt op stichtingsniveau geïnd. Deze gelden zijn niet terug te 
vinden in de begroting en niet in de school.  

- NPO: 700 euro per leerling over 2,5 jaar. Ongeveer 30.000 euro 
(ongeveer 0,5 FTE) Corona gelden schatting.  

- Kosten inleen personeel zijn veel lager dan begroot. 
- 500 euro p.p. professionalisering en een schoolbudget. 

Professionaliseringsplan wordt nog gemaakt door directie.  
- Er gaan gelden per school naar centrale activiteiten (zoals een gym 

docent of een muziek docent, enz.) 
- Formatie voor management, IB, en leerkrachten volgend schooljaar. 

Dit betekent dat het team kan blijven met de formatie.  
- Wel/niet conciërge? Er is maar weinig FTE voor. Wellicht vrijwilligers? 
- Verdeling is afhankelijk van inzet IB en directie (dit is in overleg met 

bovenschools) 

   

5. Brief zelftest (zie bijlage) 
- Uitgangspunten voor het testen is van belang om te bespreken met de 

MR. 
- Vrijwilligheid is van belang. Hoe is dit op Wingerd? 
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 - Testen kan niet verplicht worden en de uitslag hoeft niet te worden 
gecommuniceerd met anderen.  

- Ouders mogen niet de verwachting hebben dat leerkrachten hier 
verplicht aan deelnemen.  

- Weten ouders welke informatie mag worden verstrekt vanuit school 
over hun kinderen met de GGD indien er sprake is van Corona. MR 
geeft aan dit te communiceren met ouders vanuit directie. Dan 
hebben ouders de mogelijkheid bezwaar in te dienen.  

-  

6. Verkiezing nieuw OMR lid 
- Oproep plaatsen in de nieuwsbrief.  
- Deze wordt gemaild naar Eva zodat hij in de nieuwsbrief geplaatst kan 

worden.  

 

Onderstaande agendapunten worden meegenomen naar de volgende MR 
vergadering donderdag avond 19.30 uur 10 juni. 

 

7. Rapporten 
- Vervolgstappen 

- Visie team Wingerd; wat is het doel van het rapport. 

 

8. Medicijnbeleid   

9. Brandveiligheid, fysieke en sociale veiligheid   

10. Leeropbrengsten  

11. StaVaZa  

12. Rondvraag 
- Geen communicatie over de rol van Marie-Louise (directie Wingerd) 

Komt dit nog? Dit neemt Eva mee in overleg met vervangend directie.  
- Begroting groep 8. Eigen bijdrage kamp en musical. Klopt dit? Tijdens 

de jaarvergadering van de OR is aangegeven dat de grootste 
kostenpost groep 8 is. Vandaar een eigen bijdrage voor kamp en 
musical. Door Corona was / is het niet mogelijk om kaartjes te 
verkopen voor de musical. Deze inkomsten mis je dus. Corona bracht 
ook kosten met zich mee zoals een extra podium, enz. Kosten musical 
waren vorig jaar rond 650 euro die school heeft gedragen.  
 

 

 

 


