
 

Agenda vergadering 
medezeggenschapsraad De Wilgen 
Aanwezig 

Marcel Spierenburg 
Ben Tiber 
Joyce vd Voort 
Astrid Hers  
Maurice van Dijk  
 
Aspirant leden: 

Sevim Cankilic  

Ilona Sabelis 

 

Afgemeld: n.v.t. 

Datum vergadering 24 juni 
2022  

 
Tijd vergadering 

13.00 tot 14.30 uur 

 
  

 

1. Opening  

 

2. Notulen van 13-05-2022(zie bijlage) 

Goedgekeurd 

 

3. Ingekomen- uitgaande post 

Komend jaar wordt typecursus georganiseerd 

 

4. Terugblik bijeenkomst met MR Tabitha; 17 juni 2022; gemaakte afspraken? 

Open uitwisseling denkbeelden; vragen over hoe komende twee jaar eruit gaan zien. 
Verplaatsing BRIN nr leerlingen Wilgen gaan onder BRIN Tabitha vallen, gevolgen? 
Samenvatting van deze bijeenkomst volgt en wordt verspreid en naar Kees gestuurd.  

 

5. Terugkoppeling Kees Parent n.a.v. extra MR bijeenkomst 08-04-2022 

Marcel vraagt of Kees projectplan zo snel mogelijk gaat delen 

 



6. Jaarverslag GMR?  
Nog niet in beeld 

 
7. Samenstelling MR oudergeleding; werving nieuwe ouder? 

 
Na zomervakantie Merel opnieuw contacten en Astrid gaat andere ouder benaderen 
om te polsen voor de MR 

 
8. Huishoudelijk reglement oudergeleding.  

Na zomervakantie aanpassen en op website plaatsen! 
 

9. Formatie 22/23; nieuwe ontwikkelingen? 
Twee leerkrachten per 1 juli ontslag genomen, vertrekken naar andere stichting. 
Vacature (fulltime) groep 4  

 
10. T.S.O. bezetting; nieuwe ontwikkelingen? 

Onderbezetting na zomervakantie. Maurice heeft een organisatie benaderd die 
regelt professionals die naast ouders opvang gaan doen. Tot herfstvakantie regelen 
we TSO zelf. Over twee jaar geen kostenstijging voor ouders als professioneel TSO  
ingezet wordt (Bestuur compenseert). Maurice gaat penningmeester OR benaderen 
omdat MR zicht moeten hebben op financiën.  
 

11. RIE 
 Geen nieuws over te melden 
  

12. Financieel jaaroverzicht 2021:Definitieve versie jaarrekening 2021 
 Doorschuiven volgende vergadering 

 
 

13. Jaarplan 2021/2022 (eindevaluatie) 
Wordt aan gewerkt; plan en evaluatie in een document alsmede verantwoording 
waar NPO-gelden aan uitgegeven worden.180 euro per leerling voor schooljaar 
2022/2023 

 
14. CITO opbrengsten 

CITO eind en entree zijn goed gemaakt nl eindtoets score van 540 !, met 5 punten 
boven landelijk gemiddeld (535). Investeringen in groepen 7 en 8 hebben zich 
uitbetaald! 
 

15. Scholingsplan (personeel en MR; zie menukaart medezeggenschap in bijlage) 
Sevim en Ilona geven zich op voor menu 2  

 
16. Concept schoolgids; hoogte ouderbijdrage 

Ouderbijdrage hangt sterk samen met TSO, mogelijk 5 euro omhoog. Betalingswijze 
met optie tikkie bevalt goed. Transparantie OR zou gewaardeerd worden. Inhoud 
schoolgids in grote lijnen inhoudelijk ongewijzigd. 

 



17. Vergaderingen 2022/2023:  
 

9 sept 13.00 tot 14.30 uur 

 
11 nov 13.00 tot 14.30 uur 

 
27 jan 13.00 tot 14.30 uur 

 
17 mrt 13.00 tot 14.30 uur 

 
12 mei 13.00 tot 14.30 uur 

 
7 juli 13.00 tot 14.30 uur 
 

18. Rondvraag  
Maurice: Uitslag oudertevredenheidsonderzoek komt in sept. Financiering interim 
directeur belast financiën van de Wilgen niet.  
Veel boeken vernieuwd maar veel te weinig aanbod in bieb. Creatieve manier 
zoeken om aan geld te komen om assortiment uit te breiden.  
 

19. Sluiting We danken ons aspirant lid Manon Duwel voor haar inzet. Helaas gaat zij 
verhuizen naar Drenthe. We wensen haar en haar gezin veel geluk toe! 

 

 

Datum volgende vergadering:  

 

9 sept 13.00 tot 14.30 uur 

 

 

 


