MR vergadering
medezeggenschapsraad De Wilgen

Aanwezig

Marcel Spierenburg (voorzitter)
Ben Tiber
Miranda Heschlé (secretaris)
Antoinette Wastell (directeur)

Datum vergadering

12-02-2019

Tijd vergadering

19:30-21:00
Afgemeld:

1. Concept notulen van 27-11-2018:
goed gekeurd en komt op de website
2. Ingekomen of uitgaande post :
Mail vanuit de GMR: Inmiddels is er een oproepje in Willeke en Wil geplaatst vanuit
de GMR. Zij is op zoek naar ouders. Wij weten op dit moment niet of er ouders van
De Wilgen zich hiervoor aangemeld hebben.
InfoMR: Tijdschrift voor Medezeggenschapsraden. Miranda heeft deze gelezen en
doorgegeven aan Ben. Daarna gaat het naar Marcel.
3. Financieel jaaroverzicht: Zodra deze binnen is, krijgen wij deze ter inzage.
Antoinette neemt daar tijd voor om deze met ons door te nemen voor als er vragen
zijn.
4. Concept begroting: Dit komt nog ter inzage. Het is wel al rond en al goed gekeurd.
Meubilair in dezelfde stijl kunnen we aanschaffen, we krijgen dan geen ‘allegaartje’.
Alle groepen hebben (of krijgen nog) een nieuw digibord. Investering voor
bibliotheekboeken en diverse leermiddelen zijn ook meegenomen en goed
gekeurd.
5. TSO : Fred is aangetrokken als TSO-coördinator, dit gaat erg goed. De TSO
medewerkers gaan met elkaar een scholing volgen. Wellicht op zoek gaan naar
vrijwilligers buiten De Wilgen als geen ouders zich willen aanmelden hiervoor?
Binnenkort komt er weer een oproepje in de Willeke en Wil voor ouders, opa’s /
oma’s…
NSO: 1 dag minder naschoolse opvang op De Wilgen i.v.m. tekort personeel Tante
Til en afname van kinderen. Contacten verlopen goed.
6. ICT: Nog een paar digiborden worden dit kalenderjaar vervangen. Ook worden er
nog extra Acers aangeschaft (laptops voor de kinderen)
Schoolapp: wordt gefaseerd ingezet v.w.b. huiswerkmeldingen richting ouders. We
zijn nu met groep 7/8 begonnen en inmiddels de groepen 5 en 6 ook.

Vervanging Ilona: Marjolein Carstens neemt het tijdelijk waar. Maar weet nog niet
of ze daar verder mee wil volgend schooljaar. Ze zal niet bij de vergaderingen
aanwezig zijn maar we kunnen haar wel bevragen
Aktielijst:
 Onderwerp thema-avond: Ouderavond thema: Sociale Media, Kanjertraining
(voor ouders kleuters en groep 3) en een spreker van Onderwijs Advies
“Eigenaarschap van eigen leerproces” (voor ouders van groep 4 t/m 8). We gaan
de kosten inventariseren. Miranda gaat hierachter aan. Sociale Media parkeren
wij voor dit schooljaar. Wellicht voor volgend jaar.

Aktielijst
Thema ouderavond

Kanjertraining en OA benaderen

Miranda

Datum volgende vergadering:
dinsdag 14 mei 2019 19:30 uur (facultatief)
dinsdag 4 juni 2019 19:30 uur
vrijdag 5 juli 2019
18:30 uur (etentje)

