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NOTULEN 22 september 2020

Tijd: 19.15 uur
Locatie: De Wijzer
Aanwezigen: Marije, Margo, Desirée, Anneke, Sandor, Mark, twee toehoorders
Afwezig met kennisgeving: Jitte, Nicole, Angelike (afgetreden)
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Om 19.15u opent Sandor de vergadering.
Agenda is akkoord.
Notulen staan al op de site.
Verkiezing ouderlid MR.
We volgen de normale procedure, met een presentatie van de kandidaten en een verkiezing via
MSI. Er zijn enkele kandidaten. We lichten de werkwijze van de MR toe aan enkele toehoorders.
Marije: we moeten een plannning maken voor de selectieprocedure. We richten ons op een
nieuw ouderlid in de volgende vergadering. Stemmen tot 16 oktober.
Vergaderdata MR 20-21: 3 november, 8 december, 2 februari, 23 maart, 11 mei, 29 juni
Schoolstart.
Goed gegaan, zelfs kleuters van 4 lopen zelfstandig de school in. Groep van juf Mariët (32 ll)
loopt goed en Tom’s reintegratie is positief verlopen. Combinatiegroepen zijn ook goed gestart.
Vervanging Desirée is rond, lkr met ervaring in de bovenbouw, komt vijf dagen. Verkeerssituatie
bij schoolbegin en -eind blijft een aandachtspunt. School beraadt zich nog verder op hoe verder
hiermee. Van iedereen is input welkom.
Cito.
De Cito van normaal eind juni is naar het begin schooljaar gegaan. Op die manier hebben lkr
goed in beeld waar ll staan en hoe ze zich ontwikkelen. De gevolgen van de coronacrisis zouden
ook zichtbaar kunnen zijn, maar die lijken op De Wijzer wel mee te vallen, waarschijnlijk ook
dank zij het profiel van de school en de ll.
Echt nieuwe dingen aanbieden viel in de online-lessen wel tegen. Het leren richtte zich vooral op
herhalen en verdiepen. De ervaringen van het voorjaar zijn geëvalueerd en het team bereidt een
gezamenlijke lijn voor voor online lessen in het geval dat weer nodig of nuttig wordt. De globale
resultaten en de gezamenlijke online werkwijze zullen worden teruggekoppeld in een volgende
MR-vergadering. Tip: neem deze voorbereidingen mee in de communicatie naar ouders.
Sint- en kerstviering.
Hoe vorm te geven? Geen kerstviering met ouders, ook de kerk wordt verbouwd. Het team is
aan het bedenken hoe het sinterklaasfeest in een corona-proof vorm kan worden gehouden. De
disco gaat -zonder ouders- wel door. Margo: hoe kijkt school aan tegen trakteren? Voorverpakte
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dingen verhouden zich slecht met waarop is ingestoken: gezonde traktaties. Daarnaast: er is
geen reden om de lijn van voor de vakantie bij te stellen.
COVID.
De regels zijn vanuit Delta wat versoepeld, zo mocht groep 8 wel weer op kamp. Gym mag weer,
net als verder dan 500m van school bij activiteiten. MR wijst op mogelijke tweede lockdown.
Team gaat binnenkort in gesprek over digitale lessen en combinatie met klassikale lessen.
Corona blijft vast punt op de agenda bij het directeurenoverleg. Delta ondersteunt de scholen
op een proactieve manier.
Jaarevaluatie 19/20 en Jaarplan 20/21
Deel 1: maakonderwijs heeft stevige plek gekregen in jaarplan (deel 1). Samenwerking met De
Rozet. Idee: als school lessen ontwikkelen, tussentijds evalueren, na verloop van twee jaar met
verschillende thema’s een lessenserie als resultaat, die ook voor andere scholen bruikbaar is.
Onderzoeken wat deze onderwijsvorm gaat opleveren. Maakonderwijs richt zich niet zozeer op
het resultaat, maar op de vaardigheden en op de creativiteit. ‘Je bent onderweg om te leren’. Zo
ook een koppeling leggen met het zaakonderwijs. Daarnaast is ‘samen leren’ een belangrijk
aspect.
Deel 2: doorontwikkeling van Blink.
Deel 3: dit komt voort uit dat De Wijzer een opleidingsschool is voor de pabo.
Deel 4: Kwaliteitskaarten. Vooral gericht op positionering en op borging.
Deel 5: ontwikkelen analysevaardigheden resultaten. Doel is dat lkr hierop meer grip krijgen en
resultaten ook meer kunnen vertalen naar doelen.
Om de andere vergadering jaarplan op de MR-agenda in de zin van voortgang en bevindingen.
Volgende vergadering de visie op het digitaal en klassikaal onderwijs.
Rondvraag.
Hoe is de digitale kennismaking gevallen? De filmpjes waren heel effectief, ze betrekken je echt
bij school.
Klasse-ouders, sommige scholen hebben ze. Het is op De Wijzer nooit een thema geweest.
Braakliggend terrein voor de school: offertes zijn opgevraagd. Wel moet de aannemer nog
terugkomen voor het dak.
Hoe gaat school om met pesten. Continu aandacht, niet alleen tijdens week ‘pesten’. Bv FIDES,
maar school heeft ook uiteraard (verplicht) het pestprotocol.
Om 20.34u sluit Sandor de vergadering.

