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1. Notulen van 08-06-2018: Naar aanleiding van de vergadering van 8 juni j.l. zijn 

een aantal punten inmiddels opgepakt.  

 Werkdrukverlaging / Slob gelden:  Marion Warmerdam is sinds dit 
schooljaar ook verbonden aan De Wilgen. Zij werkt op meerdere scholen 
binnen Meerprimair als administratief medewerkster. Zij pakt 
administratieve taken op voor zowel de directeur als voor de leerkrachten 
(geen leerling-administratie). Ook krijgen sinds dit schooljaar alle kleuters 
2x per week gymles door vakleerkracht Berry. Verder zijn wij aan het 
inventariseren hoe wij bijvoorbeeld een ‘native speaker’ voor het vak 
Engels kunnen aantrekken.  

 Nieuwe wet op privacy: Alle ouders hebben een formulier moeten 
ondertekenen. Dit formulier is opgesteld door het bestuur. Er zijn een 
aantal opmerkingen / vragen gekomen vanuit alle scholen. Niet alles was 
even duidelijk…Deze opmerkingen neemt het bestuur mee bij het opstellen 
van een nieuw formulier voor volgend schooljaar.  
De leerkrachten moeten hun klassenmap altijd ‘achter slot en grendel’ 
opbergen als er een pauze is (rond 10:00 uur en tijdens de lunch) en als zij 
naar huis gaan.  
Als er foto’s gemaakt worden door de leerkracht, bijvoorbeeld tijdens een 
uitje, dan zal de leerkracht de foto’s kritisch bekijken. Als er een leerling op 
de foto staat waarbij ouders geen toestemming hebben gegeven voor het 
plaatsen van foto’s van zijn / haar zoon / dochter op de website / schoolapp, 
dan zal deze foto verwijderd worden en dus niet geplaatst worden. 

 World Café: Ben gaat Margreet (bestuur) benaderen. Hij is bij de 
brainstormsessie op 17 april j.l. geweest en wil graag weten hoe het nu 
verder gaat. 

 Blind typen: Miranda is er achteraan gegaan en binnenkort zal de 
informatie over de naschoolse cursus (Typetuin) in de W&W geplaatst 
worden. Ouders kunnen hun kind (gericht op het kind uit groep 6 , 7 , 8) dan 
opgeven. De cursus zal in februari  / maart gaan plaatsvinden, mits het 
minimum van 8 deelnemers bereikt is…Dag is nog onbekend. Naast het 
Blindtypen komt er ook binnenkort weer een naschoolse cursus van Mad 
Science. Nieuw dit jaar is ook op de woensdagmiddag een naschoolse 



cursus Toneel. De kinderen die hieraan meedoen geven een voorstelling op 

school voor de leerlingen van De Wilgen. Voor ouders e.d. zal de 
voorstelling in De Meerse plaatsvinden. Op deze manier willen wij een 
breed aanbod van naschoolse cursussen aanbieden. 

 NSO / TSO: De brief voor de ouderbijdrage (€110,- wordt gesplitst in €50,- 
vrijwillige bijdrage en €60,- bijdrage TSO) is nog niet verstuurd. Miranda zal 
Brenda van der Ham (Penningmeester Ouderraad) benaderen. 

2. Ingekomen of uitgaande post: geen 
3. Nieuws uit de GMR: Marcel heeft nog geen nieuws vernomen vanuit de GMR 
4. MR Jaarverslag: Het jaarverslag 2017-2018 heeft al ter inzage gelegen tijdens 

de informatieavond en inmiddels ook geplaatst op de website. Marcel, Ben en 
Miranda hebben het jaarverslag voor akkoord getekend. Als Ilona dat ook 
heeft gedaan, kan het jaarverslag via Antoinette naar het bestuur. 

5. Scholingsplan MR / Personeel: Dit jaar gaan we geen cursus volgen. Als zich iets 
aandient (cursus of training), beslissen we alsnog of we daar aan mee gaan doen. 

6. Blind typen: Zie de aantekeningen hierboven bij ‘Notulen 8 juni 2018’. 
7. Schoolgids: Is in de maak. Komt terug op de volgende vergadering.  
8. Schoolplan 2018-2019: De stuurgroepen A (zaakvakken, huiswerk e.d.), B 

(wereldoriëntatie, expressie e.d.)  en C (ICT en PR) ,waarmee wij op school werken, 
hebben hun evaluaties van vorig schooljaar ingeleverd en ook nieuwe doelen 
gesteld voor dit schooljaar. Dit zal verwerkt gaan worden in het schoolplan. Het 
nieuwe schoolplan 2018-2019 is in de maak. Komt terug op de volgende 
vergadering. 

9. Vervanging Ilona: Ilona gaat na de herfstvakantie halve dagen werken en zal per 1 
december met volledig zwangerschapsverlof gaan (met een tweeling mag je eerder 
met verlof). Voor haar vervanging in groep 1-2b is een oproep gedaan in de 
invallerspool. Dit is in overleg met Antoinette gebeurd. Ilona heeft ook aangegeven 
niet meer terug te keren in de MR. 
Miranda gaat binnenkort het team informeren dat er een plaats vrij komt v.w.b. de 
personeelsgeleding. Zijn er geïnteresseerden? Als er meer dan 1 kandidaat is, zullen 
er gesprekken gaan plaatsvinden met ons.  

10. Wat verder ter tafel komt: 

 Dit schooljaar gaan wij Carnaval vieren op school. Dit, om het katholieke geloof 
meer uit te dragen. Hoe het Carnaval vorm gegeven gaat worden is nog 
onbekend. Een commissie van leerkrachten en ouders uit de Oudercommissie 
gaat zich hierover buigen. Het is de bedoeling dat alle katholieke scholen 
binnen Meerprimair dit gaan doen. 

 Nieuw dit jaar is het Lentefeest in juni. De school groeit en dat is een reden voor 
een feestje! 

 Op dinsdag 6 november willen wij met elkaar uit eten. Daar is aan het einde van 
het schooljaar niets van gekomen en we willen dit moment gebruiken om 
‘afscheid’ te nemen van Ilona. Miranda gaat Ilona en Antoinette vragen of zij 
ook op die datum kunnen. De kosten zijn voor eigen rekening. 
 
 
 

Aktielijst 



Antoinette en Ilona vragen 

voor het etentje op 6 nov. 

 Miranda 

Penningmeester OR 

benaderen i.v.m. de 

ouderbijdrage 

 Miranda 

Team inlichten over vertrek 

Ilona en oproep doen voor 

een nieuw personeelslid 

 Miranda 

Activiteitenplan 2019 

 

 Miranda 

 

Datum volgende vergadering: Dinsdag 27 november om 19:30 uur. 

  


