
 MR vergadering 
medezeggenschapsraad De Wilgen  
 Aanwezig                 Datum vergadering  

Marcel Spierenburg (voorzitter)    vrijdag    

Ben Tiber            01-12-2017  

Miranda Heschlé (secretaris)   

 Ilona Keesom 

Antoinette Wastell (directeur)  Tijd vergadering  

   12:30 – 13:30 

       Afgemeld:   
 

  

1. Opening 
2. Concept notulen van 29-09-2017 : 

goed gekeurd 
3. Ingekomen of uitgaande post : mail 

van een ouder 

 
MR Basiscursus (3 avonden) : het heeft ons 
inhoudelijk niet zo heel veel gebracht. Een 
aantal punten hebben wij wel positief 
ervaren; ontmoeten van de verschillende 
MR-en, nieuwe opzet notulen, voorbereiding 
op nieuwe vergadering i.c.m. 
activiteitenplan. Het activiteitenplan 
‘actiever’ inzetten. 

 

Activiteitenplan 2018: hebben wij goed 
doorgenomen en aangepast voor 2018. Het 
is nu definitief. 

Begroting MR: wat willen wij voor 2018? 
Denk o.a. aan scholing, gastpreker thema-
avond…Dit verwerken wij in het 
activiteitenplan. 

 
Organiseren Thema-avond: deze wordt 
door de MR georganiseerd. Gaan we dat in 
2018 doen? Wellicht een spreker v.w.b. de 
Kanjertraining voor nieuwe ouders? Via 
Kahoot een ‘praatavond’ op het gebied van 
opvoeden, multimedia? Maatschappelijke 
zaken die spelen onder de aandacht 
brengen?  

 



Communicatie van MR / GMR: wij krijgen 

een vast contactpersoon / informant vanuit 
de GMR. Als wij iets willen vragen of 
doorgeven dan verloopt dit via Marcel als 
voorzitter van onze MR. Wie deze persoon 
is, is nog onbekend. 

 
Financieel overzicht: Voor 2018 staan 
nieuwe methodes voor wereldoriëntatie en 
voortgezet technisch lezen gepland. Ook 
worden er ontwikkelingsmaterialen voor 
groep 1-2 aangeschaft n.a.v. een 
onderbouwscan. We hebben inmiddels 
nieuwe leerlingcomputers en laptops. Een 
knelpunt zijn de vele licenties die nodig zijn 
om de lessen te kunnen geven en om de 
leerlingen mee aan de slag te kunnen laten 

gaan. Dit wordt volgend jaar op 
bestuursniveau aangepakt. Veel scholen 
lopen hier tegenaan. 

 
TSO: Grazia doet de mail richting ouders. 
Dit gaat heel goed. Ook maakt zij samen 
met Nathalie het TSO-rooster. De 
communicatie met Christianne verloopt 
goed. Kortom, het loopt!  

 

Communicatie: Dit schooljaar gaan wij, als 
MR, nadenken over hoe wij meer zichtbaar 
kunnen worden. Hoe zorgen wij ervoor dat 
ouders ons kunnen ‘vinden’.  
 

Informatie GMR:  

Er is een vacature vrijgekomen voor een 
ouderlid. Marcel benadert de ouder van De 
Wilgen die zich al eerder hiervoor 
opgegeven had. Tevens wordt er weer een 
oproepje in de W&W geplaatst. Marcel gaat 
eerst nog even informeren of de vacature 

nog open staat… 
 

 

 

 



 

Schooljaar 2017-2018: Antoinette legt e.e.a. uit hoe we er qua leerlingaantallen voor staan. 

En wat dan de aanpassingen kunnen zijn v.w.b. huisvesting. Aan ons wordt gevraagd om na 

te denken over de verschillende mogelijkheden. 

  

Aktielijst 

Aktie Wie 

Doorsturen van mail van een ouder naar Antoinette Marcel 

Oproep vacature ouderlid GMR Marcel 

Zichtbaarheid / communicatie verbeteren MR Allen 

Thema-avond organiseren Allen 

Activiteitenplan 2018 definitief maken Ilona en Miranda 

 

Datum volgende vergadering: vrijdag 19 januari 2018 (12:30 – 13:30) 

  


