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Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 

d.d. donderdag 18 november 2020 om 19:30 uur (TEAMS) 

 

 

Aanwezig ouders Pleuni Smets, Iris Gerards-Bex, Laura Lammers, Myrte Verhagen 

Aanwezig leerkrachten Mirjam Smolders, Marian Passtoors, Nick Seinstra, Carmen van 
Strijdhoven, Lisanne Janssen, Gerry de Bruyn (directeur) 

Afwezig ouders Jacques Croes 

Afwezig leerkrachten  

Gast  

Voorzitter Mirjam Smolders 

Notulen Laura Lammers  

 
1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

Aanvullende punten: Traktaties en schoenen uit in de klas punten? 

Deze punten worden kort besproken en daarvan wordt aangegeven dat het punten zijn voor de 

Oudervereniging. Verzoek van de aanwezige ouders is wel om iig duidelijkheid te geven richting 

ouders rondom het beleid dat school hierin heeft. 

 

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering 

Notulen van 13 oktober  

• actie MR jaarverslag stond niet bij open punten en daarom nu geen agendapunt. 

Agendapunt voor januari; 

• Gerry was wel aanwezig. 

 

4. Besproken punten (nav open puntenlijst):  

• Beleid traktaties: nog een keer in Wilderikje. 

• Film voor Open Dag, voor nieuwe ouders is gemaakt. Helaas is door miscommunicatie geen 

bijdrage geleverd vanuit de MR. 

• Ophaaltijden gecommuniceerd. 

• Informatie t.a.v lidmaatchap CNV is aan Gerry doorgegeven, Jacques heeft hiervoor 

toestemming gevraagd. Verzoek is belegd bij bestuurssecretaris SKOZOK. Antwoord daarop is 

dat lidmaatschap niet akkoord is. Scholing t.b.v. MR is wel akkoord. Op moment dat MR 

rechtsbijstand nodig heeft wordt die specifieke aanvraag getoetst.  

SKOZOK gaat met Onderwijsvakbond om tafel om alle MR’s gelijk in te richten agv nieuw 

wetsvoorstel. Volgende vergadering inventariseren of het wenselijk is dat bestuurssecretaris 

aansluit om beleid toe te lichten. 

Overige open punten zijn behandeld als agendapunt. 
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5. Evaluatie/bijstellen proces formatieplan (directie)  

 
Vraag aan Personeelsgeleding: Zijn er punten aangedragen t.a.v 
het formatieproces afgelopen jaar? 

• Fijn dat leerkrachten mee mogen denken met proces.  

• Inzicht vanuit PMR helpt ook in het geven van een professionele mening over de formatie.  

• 3 voorkeurkeuzes doorgeven werkt goed. 

• De voorwaarden om ieder jaar het proces weer zo goed mogelijk uit te voeren in de steeds 
veranderende omstandigheden zijn voldoende uitgewerkt. 

 
6. Communicatie/betrokkenheid ouders gedurende Corona tijd (directie) 
 
Vast agendapunt is om kort te bespreken op welke manier communicatie met ouders en 
betrokkenheid in coronatijd geborgd wordt: 
 

• Ouders zullen betrokken worden bij WOC afsluiten; 

• Positief: de film voor de open dag en de digitale uitleg van NSCCT toets; 

• Kort even afspreken bij de poort of bellen met de leerkracht; 

• Bij hoge uitzondering oudergesprekken op school; 

• Meer gebruik van de app, updates via e-mail; maar niet alle klassen hebben gekozen voor 

dezelfde vorm. Kunnen leerkrachten van elkaar leren? Daarbij natuurlijk rekening houdend met 

de privacy-richtlijnen. 

• Communicatie wordt niet in SKOZOK verband besproken. Er zijn richtlijnen, maar communicatie 

is school specifiek.  

 
7. Komende activiteiten op school. Wat wordt de rol van de ouders (directie) 

• Ideeën voor Kerst worden vrijdag geïnventariseerd door Activiteitencommissie; 

• Open avond van WOC: tentoonstelling voor de ramen. School wordt versierd. Ouders kunnen 
rond de school lopen op eigen verantwoordelijkheid. Informatie volgt vrijdag; 

• Donderdag 3 december Sinterklaas, online meeting met Sinterklaas per klas; 

• Tijdens een verjaardag van de kleuters en een spreekbeurt in groep 5 worden foto’s gemaakt en 
naar de ouders gestuurd; 

• Schoolontbijt heel goed georganiseerd, als alternatief groep 7 en 8 inzetten als hulp. 
 
 
8. Update verkeerssituatie (directie) 
 

In overleg met wijkagent is een gezamenlijke surveillance uitgevoerd. De verkeerssituatie zal 

nogmaals benoemd worden in het volgende Wilderikje.  

Voor het vervolgoverleg op woensdag 2 december is ook de Gemeente uitgenodigd. Hierbij zullen 

aanwezig zijn: Wendy (OV), Ilse (Kinderstad), Gertie (Gemeente) en de wijkagent 

 
9. Aanstaande spreekuurgesprekken (directie) 
 
De oudergeleding vraagt of het aanstaande spreekuur alleen gebruikt mag worden door ouders als er 
een dringende vraag is?  
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Staat nu inderdaad expliciet in de e-mail, maar ouders mogen 
zeker wel een gesprek aanvragen. Gerry zal een rectificatie naar 
de ouders sturen, behalve naar de ouders van groep 8. 
 
10. Zonder schoenen in de klas? 

In sommige klassen mogen kinderen zonder schoenen in de klas. Hierover is onduidelijkheid bij de 
ouders. Wat wordt er van de kinderen gevraagd? Is dit iets dat de OV verder oppakt?  

De aanpak lijkt nu per klas verschillend waardoor er behoefte is aan duidelijkheid. Leerkrachten 
zullen een inventarisatie doen en volgende keer hierover een terugkoppeling geven. 

 

Vanaf hier zonder directie 

11. Verslag vanuit contactpersoon klachtenregeling (Mirjam) 
 
Marcha Rengers / Mirjam Smolders helpen ouders en collega’s bij het nemen van vervolgstappen 
inzake klachten. Aard van de klachten is heel breed.  
Protocol staat op de schoolgids van de Wilderen en de website van skozok 

➔ Update website nodig. Er slaat nu ‘interne contactpersoon’ moet zijn ‘interne 
contactpersoon klachten’ en naam van Marcha staat niet genoemd. Actie Lisanne 

➔ Proces bij skozok heeft nog wel aandacht nodig (loopt). Op moment dat hierover meer 
duidelijkheid is zal het punt opnieuw worden geagendeerd. 

 
12. Evaluatie Google meet (Nick) 
 

Nick geeft een terugkoppeling over de pilot die de afgelopen tijd gehouden is met Google Meet.  

• Tevreden over gebruik Google meet.  

• Voordeel dat geen account nodig is. 

• Zal ook gebruikt gaan worden voor de spreekuurweek en oudergesprekken groep 8. 

Handleiding wordt nog verspreid onder de MR leden (Laura) 

 
13. Ter besluit: Vaststellen agenda volgende MR 
 

• Communicatie  

• Evaluatie inzet ouders  

• Aanstaande rapportgesprekken 

• Verkeerssituatie 

• Mogelijkheden scholing MR / Lisanne zal contactpersoon Skozok al vast informatie geven 

• MR Jaarverslag 

• Invulling speerpunten schoolplan: plusklas (Marjan) 

• Schoolgids: proces afstemmen (instemming MR-ouders) 
 

 
14. Rondvraag 
 

• Geen gebruik van de bieb? Kinderen gaan wel naar de bieb maar de boeken mogen niet mee 
naar huis. Groep 8 helpt met opruimen  
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• Carmen met zwangerschapsverlof vanaf maart? Tijdelijke 
vervanging (4 vergaderingen) afstemmen met Gerry 

 
15. Sluiting 

 

Open punten lijst: 

 

MV Verkeersveiligheid vervolgoverleg (2-12) 

GdB Rectificatie spreekuurweek naar alle ouders, uitgezonderd groep 8 

PMR Inventarisatie ‘zonder schoenen in de klas’ 

LJ Update website t.a.v. klachten. Staat nu als ‘interne contactpersoon’ moet zijn ‘interne 
contactpersoon klachten’ en naam van Marcha staat niet genoemd.  
 

LJ Bestuurslid Skozok alvast informeren/benaderen t.a.v. vraag MR Scholing 
 

LL Handleiding Google Meet doorsturen MR Leden 

CvS Tijdelijke vervanging (4 vergaderingen) afstemmen met Gerry 
 

LL/IG/JC Jaarverslag MR 

 

Vergaderdata: 

• maandag 14 sept. 19.30 uur 

• dinsdag  13 okt.  20.00 uur 

• woensdag 18 nov. 19.30 uur 

• donderdag 21 jan. 20.00 uur 

• maandag 1 maart  19.30 uur 

• woensdag 7 april  20.00 uur 

• dinsdag  18 mei  19.30  uur 

• donderdag  24 juni  20.00 uur 

 

 

 

 


