
MR vergadering 
medezeggenschapsraad De Wilgen  
 Aanwezig                     Datum vergadering 

                                                          Marcel 

Spierenburg (voorzitter)    10-04-2018 

                                                          Ben Tiber      

                                                          Miranda Heschlé 

(secretaris)            

                                                          Ilona Keesom 

                                                          Antoinette Wastell 

(directeur)        Tijd vergadering  

                                     19:30-20:45 

          Afgemeld:   
 

  

1. Opening met OR 
2. Concept notulen van 26-01-2018 : 

goed gekeurd en kunnen geplaatst 
worden op de website. 

3. Ingekomen of uitgaande post : 
* Magazine InfoMR. Miranda stuurt 
een artikel door (Professioneel 
Statuut) 
* Veranderingen in het WMS: 
mededeling door Marcel. Dit is 
terug te vinden op website WMS. 
 

Agendapunten: 

 
1. Nieuws van de GMR: De agenda’s van de 

GMR vergaderingen worden gemaild naar 
Marcel. Als wij punten hebben, kan Marcel 

deze inbrengen via de mail. De notulen 
vanuit de GMR worden door Marcel naar ons 
door gemaild. 

 

2.Huishoudelijk reglement: Het HR is klaar 
en staat vast. 

 
3.(Concept) begroting 2018:  is akkoord op 
gegeven tijdens vorige vergadering. Is voor 
nu afgerond. 

 

4.TSO / NSO: De Naschoolse Opvang Tante 
Til is per 1 maart gestart. Er is een goed 



overleg geweest tussen Tante Til en de 
leerkrachten van groep 1-2. De pedagogisch 
medewerkster heeft een dag meegelopen bij 

de kleuters i.v.m. de geldende regels en 
afspraken hier op school. Dit schept 
duidelijkheid bij de kleuters die naar de NSO 
gaan. Na de meivakantie komt er een 
evaluatiemoment om het eventueel uit te 
breiden naar 20 kinderen / kleuters. 

De NSO loopt goed. Geen bijzonderheden. 
 

5.(Concept) formatieplan: Antoinette heeft 
het formatieplan, zoals het er nu voor staat, 
toegelicht. 
 

6.(Concept) vakantierooster:  
Er is een landelijk vakantierooster.  
Meivakantie is 19 april t/m 5 mei 2019. 

Studiedagen zijn nog niet bekend.  
 

7.Wet op de privacy: gaat al op 25 mei 
aanstaande al in. Het gaat heel ver, hierin 
krijgen wij begeleiding.  
 
8.Verkiezing / uitbreiding MR volgens het 
Huishoudelijk Reglement:  

Voorstel: We denken nog niet aan 
verkiezingen, maar aan een uitbreiding van 
onze MR. Uitbreiding MR in schooljaar 2019-
2020? Volgend schooljaar een verkiezing 
uitzetten? Komt terug op een volgende 
agenda. 

 
Het statuut, Het reglement van MeerPrmair 

en het Huishoudelijk reglement is 
vastgesteld en goed gekeurd. 

 

 

Aktielijst 

1 Doorsturen artikel ‘Professioneel Statuut’ uit InfoMR Miranda 

2 Verkiezing uitzetten schooljaar 2018-2019 Allen 

3 Documenten (agendapunt 8) overhandigen aan 

Antoinette  

Miranda 

 



Datum volgende vergadering:  vrijdag 25 mei 2018 (12:45– 13:45) 

            dinsdag 3 juli 2018 (19:30 – 20:45) 


