
Notulen MR vergadering 
medezeggenschapsraad De Wilgen  
 Aanwezig  Datum vergadering  

 Marcel Spierenburg  vrijdag   

           29-09-2017  

 Miranda Heschlé    

 Ilona Keesom 

Antoinette Wastell  Tijd vergadering  

   12:30 – 13:30 

       Afgemeld:   
        Ben Tiber 

  

   

   

  

1. Opening   

2. Notulen van 27-06-2017 (zie bijlage): De website is sinds de invoering van de 

Schoolapp (Schools United) ‘van slag’. Er wordt hard aan gewerkt om dat goed te 

krijgen! Er kunnen geen documenten op de website geplaatst worden. Hierdoor loopt 

de website achter…Dat is erg jammer uiteraard! Ook niet voor de PR.  

3.   Ingekomen- uitgaande post: geen 

 

4. Nieuws uit de GMR : De ‘nieuwe’ GMR is gestart. Marcel maakt daar geen deel meer 

van uit. Wij moeten achterhalen wie ons, als De Wilgen / scholeneiland Toolenburg 

Oost, informeert. Wij moeten zelf ook de website van MeerPrimair in de gaten 

houden. 

5. TSO: Er zijn 2 ouders die navraag hebben gedaan i.v.m. de nieuwe regeling omtrent 

de bijdrage voor de TSO. Iedereen betaalt sinds dit schooljaar hetzelfde bedrag (€60,-

) en ouders kunnen het ‘terug verdienen’ (€6,75 per gelopen pleindienst).  

Leon van Dijk stopt wegens omstandigheden per direct met de TSO. Brenda van der 

Ham neemt zijn rol over. Leon zal zijn TSO-taken netjes overdragen aan Brenda. 

Als er meer vrijwilligers zich gaan aanmelden om deel te nemen aan het vaste TSO-

team zal een andere ouder dit op zich nemen (denk aan roosters maken e.d.). Dit zal 

geen taak van Brenda worden. 

Antoinette gaat ook uitzoeken wat het gaat kosten als wij de TSO uit handen gaan 

geven (denk aan een organisatie).  



 

6. Groei van De Wilgen: Wij zitten op de 1 oktobertelling op 211 leerlingen. Wij groeien 

erg goed! We moeten wel gaan bedenken hoe we de groepen in de toekomst gaan 

huisvesten…Antoinette gaat in overleg met het bestuur. Wij, als MR, worden op de 

hoogte gehouden. 

 

7. Schoolgids: De schoolgids komt eraan. Is nog in de maak. 

 

8. Informatie van afgelopen studiedag: De ochtend stond in het teken van Cito 

analyses maken (van afgelopen juni). We hebben goed gekeken wat de groep, maar 

ook de individuele leerling , per vakgebied nodig heeft het aankomende jaar. De 

middag stond in het teken van Zangexpres. Wij gaan meer zingen en 

muziekonderwijs geven op school! Deze middag werd er een workshop gegeven voor 

het team. Wij willen op De Wilgen het muziekonderwijs een nieuwe impuls geven. 

Twee leerkrachten gaan de volledige cursus volgen en nemen het team hierin mee. 

 

9. PROject: Dit jaar wordt een start gemaakt met PROject; een vervolg op de cursus 

‘Efficient en effectief werken’. Dit om de werkdruk te verlagen voor de leerkrachten.  

 

10. Concept Jaarverslag 2016-2017 (zie bijlage): goed gekeurd. 

11. Presentatie MR ‘Nieuwe stijl’: Op de informatie avond hadden wij onze eigen 

‘stand’. Geïnteresseerden kwamen langs. Veel meer ouders dan anders die vragen 

stelden  

12. Schoolgids: Komt eraan via de mail. Daarna geven wij onze instemming voor dit 

stuk. 

13. Basiscursus MR: Dit jaar volgen wij deze cursus. Wij zien hem niet als ‘basis’, maar 

ook als verdieping. 27 november is de volgende bijeenkomst. 

14. Vergaderdata vaststellen: blijft staan zoals afgesproken. 

15. MIP / Begroting: Volgend schooljaar willen wij een nieuwe methode voor voortgezet 

technisch lezen en wereldoriëntatie. Antoinette neemt dit mee in het 

begrotingsgesprek begin oktober. Onlangs is er in de kleuterbouw een 

‘onderbouwscan’ gemaakt v.w.b. materialen. Ook willen wij geld hiervoor om nieuw 

aanvullend materiaal aan te schaffen. 

 

 

 

  

  

 Datum volgende vergadering: dinsdagavond 28 november. Starten om 18:30 uur. 

  


