
 Notulen MR vergadering 9 Wieken op maandag 24 augustus 2020  
  
Aanwezig:  Richard, Femke, Jack, Geeske, Evelyn, Siebrig, Marian (vanuit 
huis) 

Afwezig met kennisgeving: 

1. Opening.    
Richard zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom, een 
speciaal welkom voor Jack, die vandaag als nieuw MR lid Saar komt 
vervangen. Jack stelt zich even voor. 

2. Agenda vaststellen  
Toevoeging agendapunt: 
Ingang nieuwe kleutergroep 

    3. notulen vorige vergadering 
    De notulen worden goedgekeurd. Richard informeert naar    
    de methode voor sociale-emotionele vorming.  
    De school is toe aan een nieuwe methode voor sociaal- emotionele         
    vorming. We hebben ons gebogen over allerlei nieuwe methodes die op  
    de markt zijn. Hier is een methode uit naar voren gekomen die ons erg  
    aansprak. Door een proeflicentie aan te vragen, konden we de afgelopen  
    periode werken met deze methode. Op de margedag, 24 september,  
    komt iemand op school om ons verder te informeren en vragen te  
    beantwoorden. Vervolgens beslist het team of deze methode geschikt       
    is voor onze school. 
    Groepsindeling. 
    Zodra er ontwikkelingen en duidelijkheid is t.a.v. de formatie wordt de  
    MR meegenomen hierin. Dit is soms pas laat in het schooljaar     
    i.v.m. mobiliteit, gesprekken met leerkrachten, directeuren,  
    schoolbestuur. Siebrig geeft aan dat zodra zij groen licht heeft van het  
    bestuur, zij de MR inlicht. Dit schooljaar kon dat (in vertrouwelijke vorm)  
    in de MR vergadering van mei. 
 

Overlegvergadering. 

     4. Ingekomen stukken: 

•      Input oudergeleding: 
Margedagen 2020-2021 ( feedback ouders) 
Verdeling ervan, niet handig , veel bij elkaar...Het heeft de voorkeur om het 
wat meer te spreiden. 



De margedagen worden gebruikt voor scholing, leesonderwijs, L&E dag. 
We moeten rekening houden met allerlei facetten, zoals bv. de data van de 
cursus. 
MR cursus aanvragen 
De GMR organiseert dit in principe voor heel L&E. 
Benoeming Geert Bartelink GMR lid 
Het is niet nodig dat er een ouder uit de MR zitting neemt in de GMR.  
Geert, die zich ook kandidaat had gesteld voor de MR, gaat dit nu voor de 9 
Wieken doen. Richard geeft dit door aan het secretariaat. 
MR vergadering versus overlegvergadering 
Voor de pauze met Siebrig erbij o.a. informerend, input en na de pauze alleen 
met de MR. 
Najaar : beleid rondom vieringen/uitstapjes i.v.m. corona 
Vinger aan de pols, per keer wordt bekeken op welke, creatieve, wijze deze 
dingen door kunnen gaan. In principe gaat er veel door, maar misschien wel 
zonder ouders. Misschien via live-stream, rekening houdend met AVG. 
We zullen hierop reageren in de Nieuwswiek. 
Keuze voor kleuteringang nieuwe kleutergroep: 
Siebrig licht de reden toe waarom daarvoor gekozen is, nu ouders niet de klas 
in mogen. De nieuwe kleuters moesten anders een eind alleen op de gang 
lopen, naar een nieuw lokaal, terwijl de lkr. de lln. op het plein ontvangt. Nu zit 
de ingang dichtbij het klaslokaal. Ook is de hulp van Janet en Miki ingezet om 
de eerste week zo soepel mogelijk te laten verlopen. De ouders geven aan dat 
het wel drukker is nu op het plein. Het heeft voor-en nadelen. We houden het 
in de gaten of het straks weer anders kan. 
 

• Input schoolleider/directeur: 
Concept schoolplan 2020-2023 
We hebben vorig jaar uitstel gekregen voor het schoolplan voor 4 jaren. Dit 
omdat het team grotendeels vernieuwd is dit jaar. Met het nieuwe team is een 
plan gemaakt voor de komende drie jaren. 
Vragen die naar voren komen gaan o.a. over ouderbetrokkenheid, afstroom 
havo, zorg. 
Na instemming van de MR, directeur – bestuurder, gaat het naar de inspectie. 
Siebrig licht Richard in wanneer het plan door directeur-bestuurder Aris 
Fickweiler is goedgekeurd, zodat de MR zijn instemming kan geven. 
Schooljaarplan 2002-2021. 



Volgende vergadering.  
  MR vergadering.  
5. Ingekomen punten: 

• Input oudergeleding: 
Sinterklaasviering 
Er is met de Sint gesproken over de geluiden rondom de zwarte pieten 
discussie. Sint gaat nog 1 jaar door met eigen pieten en een combinatie 
van “andere” pieten van de school. 
Allergiebeleid 
We kunnen weer eens evalueren hoeveel leerlingen er nu nog zijn. Een 
van de leerlingen met een pinda allergie is van school gegaan. Maar er zijn 
ook nog lln. met een gluten allergie etc....Wat is het beleid, hoe en waar 
en wanneer wordt het aangegeven. Geeske pakt dit op! 

 

  6. rondvraag  

   volgende vergadering: 
   Overlegvergadering: 
   schooljaarverslag, schoolgids, 
   MR-vergadering: 
   MR jaarverslag, vrijwillige ouderbijdrage komend schooljaar,  
   uitputting en besteding ouderbijdrage.  
   Sluiting 21.25 uur  

   mailadres:  MR9wieken@lauwerseneems.nl  

   

 MR vergaderdata volgend schooljaar. 
 
 07 oktober 2020: 
 23 november 
18 januari  2021 
29 maart 
19 mei 
16 juni 
19.30 - 21.00 ? uur       
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