
   

    ‘Ik blijf mezelf, wij groeien samen’

  

Medezeggenschapsraad Wingerd  

  

Notulen MR-vergadering vrijdag 8 oktober 2021 

Aanwezigen: Tanja (PMR, voorzitter), Annet (PMR), Eva (teamleider Wingerd), Ingrid (OMR), Ilse (OMR, secretaris).  

Plaats: Wingerd teamkamer 

Tijd: 15.00 – 17.00 uur 

 

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

                              
  

1. Opening en vaststelling agenda.   

2. Actiepunten notulen d.d. 17 juni 2021 
Alle actiepunten zijn voldaan.  

 Henry Litjes blijft Wingerd ook dit jaar vertegenwoordigen van de GMR.  

 

3. Mededelingen/Nieuws uit team/GMR/OR/post 
- Welkom aan Ingrid Rankenberg als nieuw OMR-lid. 
- Het verzuimbeleid van Kans en Kleur is herzien. Eva deelt in een volgende 

vergadering de wijzingen. 
- Nieuws vanuit het team:  
- Fijne opstart van het schooljaar.  
- De nieuwe collega is heel enthousiast.  
- ZIEN wordt afgenomen. Binnenkort de eerste studiedag.  
- Fijn dat de school weer toegankelijk is voor ouders. Heel positief. Picknick, 

informatieavond, afsluiting Kinderboekenweek.   
- BSO is verhuisd naar het “oude” lokaal van groep 3-4-5.  
- Brede school activiteiten worden weer opgestart. De agenda en activiteiten 

worden concreet gemaakt.  
- GMR: nog geen notulen van de afgelopen vergadering. 
- OR: positief. Eva neemt het stokje van Tanja over als zitting als teamlid. Eva vindt 

het stukje verbinding met het team bij de OR belangrijk vindt.  
- Op dinsdag 9 november is de jaarvergadering van de OR om 20 uur. 

         
       

4. Jaarplan Wingerd feedback is op papier gedeeld met Eva het jaarplan is nog niet 
goedgekeurd.  

   

5.  Kennismaking bestuurder Bianca van Diesen en HRM Edith Aalbers. 
Wat is de functie van Eva op Wingerd? 
Directeur Marie Louise is langdurig ziek en directeur Simone neemt haar taak waar en geeft 
aan dat ze deze taak neer gaat leggen. 
Er is dus een vacature voor eindverantwoordelijke directeur voor Wingerd.   
 
Reactie PMR: Jan Winters heeft vorig jaar een gesprek gehad met de voorzitter van de MR. 
Voorstel van Jan was om Eva tijdelijk directeur te maken. De PMR en OMR en het team 
waren unaniem voor. Echter is dit later afgedaan als een voorstel dat niet binnen de 
organisatiestructuur van Kans en Kleur paste.   
OMR: voor ouders is Marie Louise nog steeds directeur. Hier is nooit communicatie  
over geweest richting ouders. Voor nieuwe ouders is Eva de directeur aangezien zij het 
dagelijks bestuur en de organisatie op Wingerd voor haar rekening neemt.  
 
Er is onder andere door bovenstaand gesprek met Jan Winters de verwachting gewekt dat 
Eva directeur op Wingerd zou worden. Dat maakt het heel moeilijk te accepteren dat er 
iemand anders zou moeten komen die inspraak heeft in besluiten terwijl deze persoon 
Wingerd niet kent.  
 
Er is nu onduidelijkheid over wat Wingerd nodig heeft. Wat is nodig om afstemming te 
kunnen maken? 
Alle uren die naar een directeur zouden gaan, zullen van de ambulante tijd af gaan. Eva 
wordt dan teamleider en er komt een eindverantwoordelijke directeur. Het is geen 
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 papieren tijger. Iemand die op Wingerd komt werken als directeur moet dit ook echt willen 
en doen. Het moet iets opleveren.  
 
Conform cao heb je geen directeur nodig, voor de wet heb je een directeur nodig.  
Het is formeel en financieel niet mogelijk om Eva directeur te maken.  
Mieke heeft de rol van directeur opgegeven omdat deze financieel niet te realiseren was.  
 
De Raad van Toezicht geeft aan dat ze nu geen veranderingen in de organisatiestructuur 
willen nu er geen bestuurder is. 
 
In 2023 verandert de bekostiging van kleine scholen.  
 
Is de inschaling van teamleider de passende en juiste bij de taken die Eva op dit moment 
uitvoert?  
 
Planning: tussen de herfstvakantie en kerstvakantie wordt er meer duidelijk. 
Prioriteit: Wat moeten we nu doen?  
 
Wat gebeurt er wanneer de NPO gelden zijn opgedroogd? 
Hoe waken we ervoor dat de inzet van een nieuwe directeur/organisatie bij het 
onderwijs/de kinderen van Wingerd terecht komt? 

6.  GMR 
Evaluatieverslag is nog niet besproken.  

 

7. Activiteitenplan 2021-2022 is niet besproken.  
Vastgestelde vergaderdata zijn:  

- vrijdag 10 december 2021 
- vrijdag 14 januari 2022 
- vrijdag 25 maart 2022  
- vrijdag 22 april 2022 
- vrijdag 10 juni 2022 

Tijdstip: 15:00 tot 16:30 uur.  

 

8. Voortgang inzet NPO gelden op Wingerd bespreken we de volgende vergadering.   

9. StaVaZa. -  

10. Rondvraag. 

Mededeling: Het team heeft het besluit genomen met het team om de komende 3 
jaar met groep 8 alleen op kamp te gaan. Daarna zal er met gecombineerde 
groepen op kamp worden gegaan. Hoe de combinaties hierbij in de toekomst 
zullen zijn is nog niet duidelijk. De OR heeft besloten om geen financiële bijdrage 
meer te leveren voor het kamp van groep 8. Er zal worden gekeken naar een 
nieuwe kamplocatie gezien de huidige “hoge” kosten en de dalende 
leerlingaantallen in de komende jaargroepen.  

 

 

 

 


