
 

Agenda vergadering 
medezeggenschapsraad De Wilgen 
 

Marcel Spierenburg 
Ben Tiber 
Joyce vd Voort 
Astrid Hers 
 

Maurice van Dijk (op 
uitnodiging) 
 

Aspirant oudergeleding: 
Sevim Cankilic 

Manon Duwel 

Ilona Sabelis 

 

 
 

Datum vergadering 
04-02--2022 

 
Tijd vergadering 

13.00-14.00 uur 

 
  

 

1. Opening : Voorstellen nieuwe ouders; welkom Sevim, Manon en Ilona 

 

2. Notulen van 19-11-2021 (zie bijlage); akkoord 

 

3. Ingekomen- uitgaande post; Jaarverslag GMR? Of andere stukken? Astrid 
kijkt na en zal nasturen aan nieuwe ouders 

 

4. Antwoorden Meer Primair op adviesbrief bestuur t.a.v. nieuwe school 
Nassaupark; (PDF-bestand). Vanaf september wordt bouwcommissie 
opgericht, oudergeleding wordt daarbij betrokken. Marcel praat nieuwe 
ouders apart bij. 

 

5. Ontwikkelingen nieuwe school Nassaupark: Maurice: 2024 nieuwe school 
op Nassaupark. Administratienummer verhuist naar nieuwbouw, onder het 
oude brinnummer gaan Tabitha en De Wilgen verder. Nog niet helder hoe 
samenwerking eruit gaat zien. Advies MR Tabitha: procesbegeleider 
aangesteld.  



Augustus 2022 gaat instroomgroep starten die uiteindelijk verhuist naar 
Nassaupark. Website www.buitenplaats.nl Er zijn al kinderen aangemeld! 
Discussie geweest over starten instroomgroep; ruimtegebrek. Lokalen in 
Octopus houden we aan. We gaan van 11 naar 10 groepen, lokaal dat 
vrijkomt wordt voor instroomgroep. Projectgroep nieuwe locatie wordt 
opgericht. Voornamelijk groepen 1 en 2 leerlingen willen naar nieuwe school, 
huidige leerlingen maken liever loopbaan op de Wilgen af. 

 

 

6. Formatie (toelichting Maurice); momenteel 5 dagen RT, straks gaat Janine 
ouderschapsverlof doen. 1 ½ dag vanaf maart moet nog vervuld worden. Een 
leerkracht terug van weggeweest (Simone). Meester Dennis gaat voor 0,7 
groep 8 doen. Overbrugging zomervakantie tot terugkomst 
zwangerschapsverloven maar het is gelukt formatie rond te krijgen. 

 

7. Financieel jaaroverzicht 2021; volgt nog, op agenda volgende vergadering 

 

8. (Concept) begroting 2022; personeel Samenvatting.Minder inkomsten want 
minder groepen. Instroomgroep gaat via andere financiering. Document wordt 
nagestuurd zodra Maurice ‘m heeft. Overig:ICT begroting is al uitgegeven, 
meer devices. Doordacht innoveren; innovatieve uitgaven energy floor is 
ervan betaald. In bovenbouwruimte komt leerplein; banken en lange tafels. 
Gaan we terugzien in begroting. Ruimte zoeken om te kunnen investeren in 
biebboeken, aandachtspunt! Samenwerking Tabitha afwachten en gevolgen 
voor begroting. Ben: typecursus voor gr 7 en 8 is komen te vervallen door 
corona maatregelen. Gemis voor deze kinderen. Is er plaats op begroting om 
deze kinderen alsnog aanbod te kunnen bieden? Probleem is ruimte, 
leerkracht kan lokaal moeilijk afstaan want heeft werkruimte nodig na 
schooltijd. Aanbod sloot ook niet aan op schooltijden. Maurice gaat verder 
zoeken naar een aanbieder van typecursus. Standaard aan alle kinderen 
aanbieden? 

 

 

9. Schoolgids; Professioneel en goed leesbaar volgens Ben en Marcel. Zowel 
in schoolgids als website oude namen van personeelsleden. ICT’er gaat 
website up to date houden. Sevim; Computeronderwijs: vrij summier, kan 
uitgebreid worden? Wil & Willeke op website houden? School open om 8.20 
ipv 8.15 uur. Manon en Ilona gaan Niels contacten voor plaatsen MR stukken 
op website via Maurice. Kleutergroepen gymmen niet in speellokaal. 

 

http://www.buitenplaats/


 

10. Jaarkalender; nieuw schooljaar. Wordt aan gewerkt.  

 

11. Inzet NPO gelden volgen (Toelichting Maurice); RT’er Janine wordt hieruit 
betaald (van extern bureau). Ondersteuning kan van alles zijn, alle bouwen. 3 
dagen per week en 2 dagen groepsleerkracht. Onderwijsadviesbureau 
betaling 2021 en uitvoering in 2022. Richt zich vooral op groep 8 rekenen. 10 
weken lang onderwijsadvies. Voorgaande jaren meer behoefte aan 
begrijpend lezen. Opbrengsten groepen onder groep 8 gaan goed, weinig tot 
geen achterstand m.u.v enkele leerlingen; o.a. Janine ondersteunt. 

 

 

12. Jaarverslag GMR; volgt. 

 

13. Tussenopbrengsten Cito B8; beide groepen hebben tussenopbrengsten 
gepresenteerd. Verschil tussen beide groepen. Er wordt vol ingezet op groep 
8A voor kinderen die het nodig hebben. Begeleidingstraject zat goed op de 
rails maar toen kwam corona. Vorig jaar net op landelijk niveau, hele team in 
het traject meegenomen. Maurice verwacht nu ook relatief goede resultaten 
op eindcito.  

 

14. TSO 

Maurice: ouders doen hun best. Sedert 2021 interventie want aantal  
 leerlingen accepteren gezag van TSO-ouders niet. Ondersteuners worden 
  ingezet op plein.Externe begeleiders (leerlingen) hebben observatie 
gedaan.   Zij gaan grensoverschrijdend gedrag aanpakken. Er is nog geen 
nieuw   speelgoed (geld is ervoor gereserveerd). Maurice gaat met Fred 
in gesprek   hierover. Budgetten: extern uitbesteden? Volgende keer veder 
bespreken. 

 

15. Verbetertraject (stand v zaken); Kees Parent is procesbegeleider 
samenwerking Wilgen& Tabitha en wil ons fysiek ontmoeten. Maurice doet 
voorstel op mail met data. 

 



16. RIE; Risico inventarisatie & evaluatie; arbeidsomstandigheden; komen we 
op terug 

 

17. Rondvraag: Ilona; documenten om in te lezen? Marcel gaat e.e.a inscannen 
en verspreiden. 

 

18. Sluiting 

  

 

Volgende vergadering: 

 

Bespreken Huishoudelijk Reglement, Marcel gaat opsturen. 

 

Jaarkalender 

 

 

 

 

 

Data volgende vergadering:  

 

Vrijdag 25 maart 13.00 uur 

Vrijdag 13 mei 13.00 uur 

Vrijdag 1 juli 13.00 uur 

 

 


