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Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 

d.d. maandag 1 maart om 19:30 uur (TEAMS) 

 

 

Aanwezig ouders Jacques Croes, Pleuni Smets, Iris Gerards-Bex, Laura Lammers,  

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

Afwezig ouders Myrte Verhagen 

Afwezig leerkrachten - 

Gast - 

Voorzitter Jacques Croes 

Notulen Laura Lammers  

 
1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Goedkeuren notulen 21 januari 2021 (zie bijlage) 

 

4. Open punten lijst 

MV/GdB Reactie geven op brief Gemeente omtrent Verkeersveiligheid gereed 

LJ Jaarverslag op website plaatsen gereed 

LJ Bestuurslid Skozok opnieuw benaderen t.a.v. vraag MR Scholing gereed 

NS Met Marco overleggen wat er mogelijk is omtrent Carnaval (online) gereed 

JC Bij Gerry navragen hoe wordt omgegaan met geplande Studiedagen (vanwege 
lockdown). Studiedagen blijven zoals gepland 

gereed 

 

5. Monitoring thuisonderwijs / fysiek onderwijs / Corona maatregelen 

• Thuisonderwijs. MR bespreekt kort de laatste weken van thuisonderwijs. Er zijn geen 

aanvullende evaluatiepunten meer benoemd 

• Start fysiek onderwijs: 

o Kinderen in de klas in de bubble houden is lastig, maar er zijn op school 

voldoende maatregelen om dit te waarborgen. 

o Nog geen hele klassen naar huis vanwege aanvullende maatregelen.  

o Verschoven aanvangstijden loopt goed op enkeling na.  

o Geen aanvullende evaluatiepunten vanuit de ouders/leerkrachten 

 

6. Communicatie/betrokkenheid ouders gedurende Corona tijd (directie) 

• Contactmomenten aan de poort kunnen mits regels in acht genomen worden 

• Paosmikske zal niet worden uitgedeeld, maar kan per kind worden opgehaald bij de bakker 

• Koningsspelen nog niet bekend, wordt wel over nagedacht over coronaproof programma. 

• WOC in aangepaste vorm, alleen in eigen klas. Alles wordt wel vastgelegd en zal op de een of 

andere manier met de ouders gedeeld worden in het Wilderikje. 
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• Ouders missen informele beeld van de klas, hoe ziet de klas 

van mijn kind eruit / wie zijn de klasgenoten? Zijn er ideeën 

hoe we dat kunnen veranderen? Bijvoorbeeld filmpje van de 

klas met de kinderen die volgens de richtlijnen van de AVG in 

beeld mogen? Meer gebruik maken van SkoZapp?  

 

7. Werkverdelingsplan  

Gerry geeft een toelichting op dit item. Leerkrachten zullen werkverdelingsplan (2e jaar) en 

normjaartaken evalueren. PMR moet dit goedkeuren.  

Normjaartaak wordt per leerkracht ingevuld. Hierin wordt o.a. vastgelegd wat de verdeling is 

tussen de lesgevende uren (+voorbereiding) en hoeveel ondersteunende uren. Elk jaar voor de 

zomervakantie wordt dit jaarplan per medewerker vastgelegd. Op deze manier kunnen taken 

eerlijk verdeeld worden binnen het team. 

 

8. Evaluatie ouder / rapportgesprekken 

Leerkrachten: positief, maar kost wel meer energie om het gesprek online te voeren.  

Voor groep 7/8 lastig omdat er nog geen CITO resultaten waren. Gesprekken worden over een 

maand dan weer opnieuw gevoerd.  

Ouders: ervaring ‘het rapport krijgen’ was anders, maar ervaring met de gesprekken die online 

gevoerd zijn is positief. 

 

9. Verkeersveiligheid rondom school 

• Afspraak t.a.v. bouwwerkzaamheden is dat bouwverkeer in principe via voetbalvelden 

rijdt. Op moment dat bouwverkeer onder schooltijd rondom schoolplein rijdt worden 

chauffeurs daarop aangesproken. 

• Update met Oudervereniging is even blijven liggen vanwege lockdown. Afstemming met 

gemeente wordt wel weer hervat. 

 

10. Begroting ter info 

Toelichting door Gerry. 

Er is nog geen duidelijkheid t.a.v. verdeling en inzet van de extra budgetten die door de overheid 

beschikbaar worden gesteld t.b.v. lock-down achterstanden. Er is ook nog geen zicht op de 

grootte van de achterstand, CITO toetsen wordt nu afgenomen. 

 

11. Ontruimingsplan en evt. andere arbo-zaken (RI&E) (ter info gehele MR)  

Het ontruimingsplan wordt normaal gesproken uitgevoerd is samenwerking met Kinderstad. Dat 

kan nu vanwege de aangescherpte coronaregels niet. Er is al wel een ontruiming geoefend 

eerder dit jaar. 

Toch is er wel noodzaak om te oefenen/ het plan door te nemen vanwege het feit dat de 

Pannekooi (verzamelplaats) weg is. De stand van zaken wordt ook met werkgroep BHV 

besproken en er zal bekeken worden of er alternatieven zijn om toch te kunnen oefenen.  

Mogelijk per klas oefenen? Update van dit punt in volgende vergadering nog bespreken.  

Vanaf hier zonder directie 

12. Nieuw reglement en huishoudelijk reglement (zie bijlage) 

Het concept huishoudelijk regelement wordt besproken met groep en er wordt een aangepaste 

versie gemaakt. 
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Open punt: Is dit MR Regelement ter info of mogen hier ook 

wijzigingen op aangebracht worden? Navraag Iris ‘schriftelijke 

stemming’  

 

MR besluit om Artikel 5.3 zittingduur per huidige datum in 

laten gaan, niet met terugwerkende kracht. 

 

13. Mogelijkheden scholing MR (Lisanne zal contactpersoon Skozok vast informeren) 

N.a.v. GMR uitvraag zijn scholingsmogelijkheden geïnventariseerd en gepland. 

 

14. Invulling speerpunten schoolplan: Toelichting werkgroep begrijpend leren lezen 

Toelichting Mirjam. Update:  

• Nieuwe methode begrijpend lezen groep 3 als pilot gebruikt. Is goed bevallen en wordt 

doorgezet. 

• Groep 4 t/8 werken met Nieuwsbegrip. 

• Verder verdieping door werkgroep ‘close reading’ een methode die actief lezen 

bevordert. 

 

15. Tussenevaluatie MR (wat gaat goed, wat kan beter, contact achterban, jaarkalender) 

 

• Achterban ouders wordt niet breed aangesproken. Actie nemen om achterban te blijven 

informeren over op welke manier de MR betrokken kan worden. 

• Achterban PMR: is de afgelopen jaren actiever geïnformeerd om betrokkenheid tot stand te 

brengen.  

• Onderlinge relatie is goed, punten worden benoemd maar wel constructief besproken. 

• Oog houden voor evenwichtige verdeling van groepen in MR.  

• Jaarplan behouden als basis om concept agendapunten per vergadering op te stellen. 

 

16. Oproep GMR m.b.t. OPR passend onderwijs (zie bijlage) 

Ouders zijn via Karin al op de hoogte gesteld via mail. 

 

17. Ter besluit: Vaststellen agenda volgende MR 

Punten maart en april jaaragenda 

• Stand van zaken koersplan (ter info gehele MR)  

• (Vervolg) begroting (GMR)  

• Invulling van speerpunten schoolplan: werkgroep Rekenen Gijs Hendriks (uitnodigen LL/IG) 

• Toelichting protocol groepsverdeling (ter info gehele MR)  

• Vakantierooster: invulling studiedagen (advies MR)  

• Rol van de pest coördinator Jet de Haas / Marc Grooskens (uitnodigen LL/IG) 

• Betrokkenheid ouders (koningsdag) 

• Update ontruimingsplan 

 

 

18. Rondvraag 

 

• Kom de schoolfotograaf dit jaar nog? Ja, eind april 

• Fietsenstalling -> Iris afstemmen met Gerry 
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• Tijdelijk laatste vergadering Carmen 

 

19. Sluiting 

Bijlagen: 

a. Concept notulen 21 januari 2021 

b. E-mail van Skozok met verzoek tot review van MR- en huishoudelijk reglement. 

c. Concept huishoudelijk reglement n.a.v. verzoek tot herziening huishoudelijk reglement 

d. Jaarkalender  

e. Oproep GMR m.b.t. OPR passend onderwijs 

 

Open punten lijst: 

 

MP 
/NS 

Agendapunt BOU overleg: ideeën hoe ouders betrekken bij de klas Nieuw 

GdB Update Ontruimingsplan (agendapunt) Nieuw 

LJ Check notulen website ‘notule’?  Nieuw 

LL / IG Definitieve versie huishoudelijk regelement maken Nieuw 

LL / IG Aftreedrooster meesturen Nieuw 

LL / IG Stukje in Wilderikje plaatsen (e-mailadres / foto / notulen op website), 
mogelijk MR Agendapunten vooraf communiceren o.b..v. jaarplan.  

Nieuw 

LL/IG Jaarplan op website plaatsen voor ouders Nieuw 

LL/IG Gastsprekers uitnodigen volgende MR vergadering 7 april Nieuw 

 

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 

 

 

 

 


