
 

Notulen vergadering 
medezeggenschapsraad De Wilgen 
Aanwezig 

Marcel Spierenburg 
Joyce vd Voort 
Astrid Hers 
Gast: Merel Jongerhuis 
(GMR-lid) 

 
Afgemeld: Ben Tiber 
 
 

Datum vergadering: 
Vrijdag 19 november  
 

Tijd vergadering: 
13.00-14.30 uur 

 

 
  

 

1. Opening  

 

2. Voorstelronde; welkom Merel 

 

3. Notulen van 10-09-2021(zie bijlage); goedgekeurd 

 

4. Ingekomen- uitgaande post; Adviesbrief: Voorzitter MR (Marcel) is met 
Maurice naar bestuur gegaan voor een gesprek. Bestuur blij met positieve 
adviezen van onze kant.  

Directie: Tabitha geeft nog adviesbrief. 

Onze voorkeur 2 directeuren en niet meteen overgaan tot een community 
 school met een directeur. (verslagje Marcel volgt) 

 

 

5. Bezetting MR; werving nieuwe ouders alle drie kandidaten zijn welkom. 
Verkiezingen niet nodig; volgend schooljaar 3 ouders en 3 personeelsleden id 
MR. 

Actie: Betreffende ouders worden benaderd dat ze toegang krijgen tot MR en 
  we vragen ze zich voor te stellen in de W&W. 



 

 

6. Formatie op school 

Nog steeds moeilijk leerkrachten te vinden. Leerkracht vertrokken, in april 2 
leerkrachten met zwangerschapsverlof. Christianne voor de groep en Christel 
voor onbepaalde tijd aangesteld als IB’er. Procedure om RT’ers te werven 
ingezet. Vanaf maandag RT’ers van onderwijsadvies. 

 

7. Begroting; toelichting Maurice: 

Nog niet formeel 

Van NPO-gelden RT’ers aangesteld om achterstanden weg te werken. 

Extra investering in ICT o.a. laptopkarren en laptops persoonlijk voor 
personeel.  

Leerplein (banken) worden binnenkort besteld. 

Doordacht innoveren o.a. spel op plein, Snappet, cursus Snappet worden 
ervan bekostigd. 

Geen tekorten, formatie over maar geen vacatures op te vullen. 

Als begroting rond is vanuit bestuur wordt deze met MR gedeeld. 

Actie: Maurice presenteert in januari! 

 

 

8. Vrijwillige ouderbijdrage;  

Maurice : bericht naar ouders dat vrijwillige ouderbijdrage verhoogd is naar 60 
euro. Er is link gestuurd voor betaling id W&W 

Bekostiging moet met ouders gedeeld worden, taak vd OR.  

Actiepunt: OR vragen parrobericht uit te doen en of bijdrage verhoogd wordt 
  naar 60 euro. 

 



9. Schoolkamp; sponsorlopen o.i.d. om te bekostigen en leerlingen mee laten 
denken over geld inzamelen. Potje vd TSO met overgebleven geld ter 
beschikking voor schoolkamp, wat nog ter aanvulling nodig? 

Actie: Maurice gaat uitzoeken! 

 

10. Ontwikkelingen directie: 

Dit schooljaar komt Antoinette niet terug. Maurice blijft beschikbaar voor Meer 
 Primair. 

 

11. Samenwerking Wilgen& Tabitha; terugkoppeling bestuur n.a.v. 
ingezonden brief met vragen 

Zie bijlage (PDF-bestand) 

 

 

12. Definitief vaststellen van het activiteitenplan MR 2022; GMR (Merel) 
stuurt nog feedback vd meeting 16 nov  

 

13. Inzet NPO gelden (zie punt 7) 

Inzetten op kansrijke groep 

 

14. Financieel overzicht 2021; zie punt 7 

 

15. Update huishoudelijk reglement MR 

Actie: Marcel neemt dit op met Maurice 

 

16. Formatieoverzicht n.a.v. teldatum leerlingen 1 okt 2021, Maurice: 

Begroot op 10 klassen (geen 11 meer) maar deel vd formatie wordt  
  gefinancierd uit andere potjes  



 

17. TSO; Maurice: 

Bezetting is rond. 

Stichting in gesprek met TSA, kosten gaan omhoog. Kwaliteitsverbetering 
 maar hogere kostenpost. 

 

18. Communicatie met GMR: Merel heeft expertise in personeelszaken. 

Elkaar over en weer informeren en zo nodig haakt Merel aan of andersom. 

Actiepunt: Merel stuurt nog kennismakingsstukje voor de GMR en informeert 
 ouders over de taken vd GMR. 

 

19. Corona beleid: momenteel een klas in quarantaine. Vanaf 3 besmette  
leerlingen quarantaine voor hele groep. 

 

20. Rondvraag; Marcel actiepunt; in januari schoolgids en jaarkalender en 
conceptbegroting 2022 en financieel jaaroverzicht 2021 

 

21. Sluiting 

 

 

 

 

Data volgende vergaderingen:  

 

Vrijdag 28 januari 2022 13.00 uur 

Vrijdag 25 maart 13.00 uur 

Vrijdag 13 mei 13.00 uur 

Vrijdag 1 juli 13.00 uur 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


