
MR vergadering 
medezeggenschapsraad De Wilgen  
 Aanwezig                     Datum vergadering  

Marcel Spierenburg (voorzitter)     vrijdag    

 Miranda Heschlé (secretaris)          26-01-2018  

 Ilona Keesom 

Antoinette Wastell (directeur)       Tijd vergadering  

             12:30 – 13:30 

 Afgemeld:  Ben Tiber 

 

  

1. Opening 
2. Concept notulen van 01-12-2017 

(Bijlage) 
3. Ingekomen of uitgaande post  

 

 

Agendapunt: Inleider: Toelichting: Doel: Recht 

(instemming of 

advies): 

(Concept)begroting 

2018 

Op 12 januari is er een begrotingsgesprek geweest. Er is groei op 

De Wilgen, dit betekent meer inkomsten. In de nieuwe begroting 

is de huur van een lokaal opgenomen, wanneer er de noodzaak is 

dat er wellicht volgend schooljaar een groep op een andere locatie 

komt. 

Kosten van verbruiksmateriaal waren meer dan begroot. Dit is het 

gevolg van een extra groep dit jaar. Om deze reden zijn de 

uitgaven goedgekeurd. Echter moet er wel goed gelet worden op 

de uitgaven. 

Er wordt niet geïnvesteerd in nieuw meubilair. Er wordt (eerst) 

gebruik gemaakt van meubilair uit de opslag. Er wordt wel een 

verzoek ingediend tot aanschaf. 

Er wordt geïnvesteerd in een nieuwe methode voor voortgezet 

technisch lezen en een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. 

Jaarverslag GMR Er is nog geen jaarverslag van de GMR.  



Op 15 februari is er een bijeenkomst met de GMR en alle MR 

voorzitters. Een dergelijk overleg vindt één tot twee keer per jaar 

plaats. 

De laatste GMR vacature is inmiddels vervuld. 

Tussenevaluatie 

schoolplan 2017 -

2018 

Het schoolplan 2017-2018 is besproken. Hier is een tussentijdse 

evaluatie aan toegevoegd. Te zien is welke punten in ontwikkeling 

zijn, afgerond zijn of waar anders over is besloten. 

Duurzaamheid, plantenwanden worden niet verder uitgebreid. 

Hier wordt geen subsidie voor verstrekt en is een enorme 

kostenpost. 

TSO / NSO De TSO loopt, geen bijzonderheden. Met Small Steps zijn 

afspraken gemaakt omtrent de pilot NSO in De Wilgen.  

Per 1 maart zal Tante Til met 10 kinderen van de Naschoolse 

Opvang in onze school komen. Het gaat alleen om kinderen die 

ook al op De Wilgen zitten. In mei zal er een evaluatie plaats 

vinden. Als het goed gaat dan gaan we ermee door. Vanaf dat 

moment zal de NSO-groep doorgroeien naar 20 kinderen.  

De NSO zal starten in een kleuterlokaal, daarna gaan de kinderen 

ook naar de aula om te spelen en om activiteiten te doen o.b.v. de 

pedagogisch medewerkers van Small Steps. 

Brief OPR aan 

(G)MR 

Deze brief is ter kennisgeving en er komt nog een terugkoppeling 

vanuit Passend Onderwijs. 

Passend onderwijs Pascale en Els zijn bij ons aangesteld vanuit het Passend 

Onderwijs voor ondersteuning van de NT2 leerlingen en voor 

individuele begeleiding van een aantal leerlingen ( voorheen 

Rugzakbegeleiding). 

Dit loop goed. Geen bijzonderheden. 

Instroom nieuwe 

kleuters / 

huisvesting 

Op dit moment zijn er 82 kleuters. Halverwege april zal dit 

oplopen naar 90. Vanaf de meivakantie tot de zomervakantie zal 

er een oplossing moeten komen indien er meer kleuters komen. 

Er staat nog geen instroomgroep gepland, maar we houden de 

groei goed in de gaten. Dan zal er of een instroomgroep moeten 



komen of een extra leerkracht die ondersteuning kan bieden in de 

groepen 1-2. Wordt vervolgd. 

Verkiezing MR 

en/of uitbreiding 

volgens reglement 

‘17-‘19 

Dit zetten we, gezien de vergadertijd, door naar de volgende 

vergadering. 

ICT Inmiddels draait het nieuwe netwerk van De Rolfgroep goed. Het 

netwerk is geïnstalleerd op nieuwe leerling computers. 

Leerkrachten hebben een nieuwe laptop. En er zijn inmiddels 

twee kasten met laptops voor leerlingen. 

Inmiddels kan iedereen weer gebruik maken van de educatieve 

software. Het is nog wennen aan een nieuwe werkwijze met het 

werken in de cloud.  

 

Aktielijst 

begroting Doornemen voor volgende 

vergadering 

 

GMR Punten aandragen voor 

overleg indien gewenst 

 

Verkiezing MR en /of 

uitbreiding 

Als vergaderpunt voor 

volgende vergadering 

 

 

Datum volgende vergadering: dinsdag 10 april 2018 (19:30– 20:45) 

  


