
MR vergadering medezeggenschapsraad De Wilgen  - Notulen 

 
                                                                                                                         

                                                                                           Marcel Spierenburg (voorzitter)   

   Astrid Hers (secretaris) 

   Ben Tiber  

  Joyce van der Voort 

   Marjolein Carstens  

                   Op uitnodiging: Maurice van Dijk (directie) 

vana (Vanaf agendapunt 7) 
 

Datum / Tijd vergadering  
  

  Vrijdag 10 sept 2021: 13.00 -14.00 uur 

          Afgemeld:  n.v.t. 

         

  

1. Opening 
2. Voorstelronde; oudergeleding stelt zich voor aan teamgeleding, taakverdeling wordt 

genoemd (voorzitter, secretaris) 
3. Nieuwe kandidaten oudergeleding voor schooljaar 2022-2023 

 28 sept officiële vacature voor MR in W&W (deze maand nog klaarmaken !!!) (actie) 

Streven nieuwe kandidaten alvast te laten participeren dit schooljaar 

Als er zich niet meer ouders melden, worden het deze twee mits officiële route 

bewandeld wordt. 

4. Mailverkeer MR; Marjolein gaat inloggegevens sturen voor MR mailbox. Joyce vraagt 

Niels om te koppelen aan persoonlijke mailbox zodat je het daar ook binnen krijgt. Let 

op: Reacties altijd versturen vanuit MR-box! (actie) 

5. Bezetting: Simone werkt tot 1 november. Vacature voor ma en di groep 8, vooralsnog 

geen kandidaat. Hopelijk wordt vacature vervuld anders ondersteuners voor de groep? 

Tevens nog een vacature voor de maandag in groep 5.  

6. Cursusdag MR WMS-congres wo 24 november, intekenen op onderwerp. Marjolein 

vraagt directie of we in kunnen schrijven. (actie) Maurice of Marjolein moet de 

MRleden en MTleden die meegaan vanuit De Wilgen zsm inschrijven voor de 

cursusdag MR WMS (actie) Vervanging nodig voor groep Astrid en Joyce?(actie) 

7. Formatie en taakverdeling op school (input Maurice) 

Kleine vacature is groter geworden. Jaarplan met verantwoording vd NPO-gelden komt 

eraan (eind sept).(actie) 

MR heeft  instemmingsrecht. 

8. TSO bezetting is rond. Leerkrachten lijken tevreden. Maurice gaat in gesprek met 

Margreet vh bestuur (professioneler maken) en de vraag wanneer de offerte komt met 

korting voor meerdere jaren (actie)en Fred vd TSO om overzicht te maken van de TST 

begroting en liggende gelden (actie) 



Bestuur wil TSO  extern gaan inkopen, kosten op rekening van ouders/bestuur/school? 

Contributie moet duidelijk worden. Maurice vraagt na bij Margreet.(actie) 

9.Zichtbaarheid MR: onze MR moet meer zichtbaar worden. Bijv. Vaker een bericht in 
de Willeke & Wil, een presentatie tijdens een ouderavond en de website goed 
bijhouden. 

10.Schoolgids en jaarkalender 

Moet nog instemming gegeven worden. Maurice zet op mail, wij kunnen reageren. 

Schoolgids is nog id maak.(actie) 

11.Jaarverslag MR 

Astrid en Joyce geen opmerkingen, Marjolein en Maurice gaan nog reactie geven(actie) 

12.Jaarplan 2021-2022  

Bij Maurice id maak 

Instemmingsrecht op 2 onderdelen, scholingsplan is daar onderdeel van.(actie) 

13. Begroting staat gepland voor volgend MR overleg 19 nov.  

14. Ouderbijdrage 

Moeilijk om alle activiteiten te organiseren van het budget. Vrijwillige bijdrage wordt niet 

door iedereen betaald (50 euro ). Betaling kan makkelijker gemaakt worden; Via parro 

betalen. Kost 2.50 per leerling per jaar. Kan bijdrage verhoogd worden (naar 60 euro)? Hoe 

denkt oudergeleding daarover? Er mogen geen consequenties aan verbonden worden aan 

niet betalen. Maurice gaat aan OR  vragen om begroting te maken. Indexeren met inflatie. 

Mogelijkheid bieden in termijnen te betalen?(actie) 

Instemmings-of adviesrecht t.a.v. besteding/hoogte OR gelden?  

Maurice vraagt Fred hoeveel TSO nog in kas heeft(actie) 

15. Schoolkamp 

Tot op heden 85 euro. Accommodaties duurder geworden. Geld nodig voor activiteiten. 

Leerlingen gr 8 zelf geld laten werven? Markt met verkoop speelgoed. o.i.d.?Voorstel 

wordt positief ontvangen. 

16. Ontwikkelingen directie  

Antoinette heeft contact met Margreet vh bestuur, verder niets bekend. Margreet update 

vragen naar ouders toe (Marcel). 

17. Nieuwe school Advies over plan zoals het doorgestuurd is (voor eind sept). Margreet 

uitnodigen voor overleg vrijdag 17 sept en Eef Niezing gaat ermee verder (Margreet stopt 

per 1 november) 

18. Rondvraag 

Ben: afspraken nieuwe ouders MR, zie hierboven  

Ben: Voorstel W&W redactioneel stuk groep 8 leerlingen in redactie, groep 8 pagina 

teneinde betrokkenheid te vergroten. Voorstel wordt door iedereen goed ontvangen. 

Marcel: MR-begroting 1000 euro voor 1 december aanvragen en indienen door Maurice 

aan Stichting Primair, anders geen recht meer op!(actie) 

Maurice vraagt budget aan voor WMS-congres(actie) 

 

Data van volgende MR overleg 2021-2022: 

 



19 november 13:00 uur (Agenda zie jaarplanning november 2021; deze wordt nog 

aangevuld) 

 

Overige data: Zie jaarplanning 

 

 

 

 

 


