
MR vergadering 
medezeggenschapsraad De Wilgen 
    Aanwezig                                                                               Datum 
vergadering  
                                                                                           

Marcel Spierenburg (voorzitter)   08-06-2018 

   Ben Tiber     

   Miranda Heschlé (secretaris)            

                  Ilona Keesom 

   Antoinette Wastell (directeur)        
Tijd vergadering  

                                                                       12:30-13:30 

          Afgemeld:   
 

  

1. Concept notulen van 10-04-2018 : 
goed gekeurd. De notulen worden 
op de website geplaatst. 

2. Ingekomen of uitgaande post: 
geen    

3. Nieuws uit de GMR:  

• Werkdrukverlaging, hoe staat het er nu voor? Hoe worden de Slob-gelden 
ingezet? Per school is het maatwerk, dus niet stichting breed.   

• Nieuwe wet op de privacy. MeerPrimair heeft iemand ingehuurd om ons / de 
scholen daarbij te helpen. Dit gaat stap voor stap. Het heeft tijd nodig, maar er 
wordt zeker aan gewerkt! 

• World-café op 17 april j.l.: De kinderen moeten meer ‘wereldbekend’ maken. Het 
was een brainstormsessie met het Bestuur erbij. Visie en doel zijn o.a. 
gesprekspunten geweest. Ben is hierbij aanwezig geweest. Wordt vervolgd. 

• Tevredenheidspeilingen: de peilingen (ouders / leerlingen / leerkrachten) is 
gesloten. Het is nu wachten op de rapporten. Een samenvatting komt in de 
W&W. De rapporten liggen wel ter inzage bij Antoinette (voor de liefhebbers). 

• Passend Onderwijs: er wordt informatie gedeeld met ons als MR. Antoinette 
gaat bij het Bestuur navragen wat de bedoeling hiervan is. Moeten wij wat met 
deze doorgestuurde informatie? Of is het puur ter info. 

4. Opbrengsten Eind Cito en Entreetoets groep 7: Antoinette heeft toelichting op de 
opbrengsten gegeven. De toetsen zijn enigszins naar verwachting verlopen. Wel 
moet rekening worden gehouden dat een paar weken voor de Cito Sylvia is 
overleden…Volgend schooljaar krijgt groep 7/8 extra begeleiding om de 
opbrengsten nog verder omhoog te krijgen. 

5. Scholingsplan MR / Personeel: komt terug, nu nog geen nieuws hieromtrent 
6. Blind typen: Miranda heeft het e.e.a. uitgezocht omtrent blindtypen. We hebben 

ervoor gekozen om het als een naschools aanbod aan te bieden. Er is een minimum 
van 8 kinderen nodig. We gaan het uitzetten. Miranda neemt contact op met de 
organisatie om dit in maart 2019. 



7. Jeugd EHBO: Ook dit willen we aanbieden als naschools aanbod. Ilona en Miranda 
gaan hierachter aan. 

8. TSO / NSO: Pilot NSO met Tante Til gaat vervolg krijgen. Ze gaan nu aanvullen tot 
12 kinderen (nu 10). Volgend schooljaar wellicht meer kinderen. TSO loopt ook 
prima. Volgend schooljaar blijft het TSO bedrag op €60.- 

9. Formatieplan / huisvesting: De formatie is bijna rond. Werving van collega’s loopt 
ook. We gaan met 2 groepen De Wilgen uit. 

10. Jaarkalender / studiedagen: Is in de maak. Zodra de kalender klaar is, dan geven 
wij daar als MR onze akkoord op (adviesrecht). 

11. Instroomgroep: Is goed van start gegaan. Koffiezetapparaat is onder schooltijd 
buiten gebruik. Hier letten wij goed op.  

12. De laatste zaken: Laurien wordt binnenkort geopereerd. Ze zal de laatste 2 weken 
niet op school aanwezig zijn. Vervanging is geregeld. 
 

Aktielijst 

Tevredenheidspeiling uitslag 

 

 allen 

Jeugd EHBO  Ilona en Miranda 

Activiteitenplan 2020  Ilona en Miranda 

 

Datum volgende vergadering: Dinsdag 25 september 2018, 19:30 -21:30 (18:30 – 19:30) 

(informeel etentje op school, iedereen neemt wat mee). 

  


