MR vergadering
medezeggenschapsraad De Wilgen

Aanwezig

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

Datum vergadering

14-05-2019

Tijd vergadering

19:30-21:00
Afgemeld:

1. Concept notulen van 02-04-2019: goed gekeurd, kunnen op de website geplaatst
worden.
2. Ingekomen of uitgaande post: geen
3. Nieuws uit de GMR: geen
4. TSO / NSO: Het gaat prima.
5. (concept) vakantierooster: Er blijven 34 uur ‘over’ om als vrije dagen in te zetten
voor de kinderen (studiedagen). Gekozen is voor de vrijdag voor de kerstvakantie
de vrijdag voor de voorjaarsvakantie en de vrijdag voor de zomervakantie. De
donderdag voor Pasen wordt ook een vrije dag. In september ,februari, maart en
juni zijn er studiedagen gepland (maandagen en donderdagen). De MR geeft een
positief advies.
6. (concept) formatieplan: We starten met 11 groepen. We zijn zo goed als rond. Op
dit moment is er nog vacatureruimte (Michelle gaat met zwangerschapsverlof en
komt niet meer terug i.v.m. verhuizing). Christianne gaat eind september tot
voorjaarsvakantie ’20 met zwangerschapsverlof (vervanging wordt gezocht).
Marloes gaat met de zomervakantie t/m de kerstvakantie met zwangerschapsverlof
(vervanging wordt geregeld v.w.b. de ondersteuning in de groepen die Marloes zou
gaan verzorgen).
Slobgelden (werkdrukverlaging): We zetten gelden in op een extra RT-er (tijdens
gymtijden), vakdocent Engels, vakdocent beeldende vorming / muziek (Pier K) en
2x per week gym van een vakdocent (Berry) voor groep 1 t/m 8.
7. Opbrengsten Eind Cito: We zijn trots op de leerlingen van groep 8. Ze hebben een
mooie groei laten zien. Ze hebben hoger gescoord dan naar verwachting (op basis
van de Entreetoets van groep 7 vorig schooljaar). De Eindscore is hoger dan vorig
jaar. Echter…is het landelijk gemiddelde van 536,1 niet gehaald (score is 533,8). De
verwachting is dat de huidige groep 7 wel het landelijk gemiddelde gaat halen (op
basis van de Entreetoets dit jaar). We vragen extern advies om dit doel te behalen.

8. Vierjarenschoolplan: Definitieve versie is klaar.
9. Thema / ouderavond: We zien af van de huidige vorm van de algemene
informatieavond. Het eerste deel zal in het teken van workshops staan en het
tweede deel in het teken van een gastspreker. Informatie over de jaargroepen
wordt aan de ouders meegegeven / gemaild in de vorm van de welbekende flyer.
Presentatie OR en MR zal dan niet meer plaatsvinden.
10. Menukaart MR: scholingsaanbod voor de MR-en van Meer Primair. Er zijn diverse
‘menu’s’. Menu 1 is relevant voor onze MR i.v.m. een nieuw personeelslid die per
volgend schooljaar aan zal schuiven. Miranda zal deze persoon hiervoor opgeven
(nog niet bekend wie dat zal worden).
Aktielijst
MR Menu 1 : 1 persoon
opgeven
MR mail inloggegevens
doorsturen naar Marcel
en Ben

Miranda
Miranda

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

