
Jaarverslag MR De Wilderen 2020 

MR samenstelling 

Oudergeleding: Jacques Croes (voorzitter), Iris Gerards-Bex (secretaris), Ellis Jacobs (tot 

januari), Laura Lammers (secretaris), Diana Rahusen (tot januari), Pleuni Smets (vanaf januari), 

Myrte Verhagen (vanaf juni) 

Medewerkersgeleding: Suzanne Dereumaux (tot juli), Mirjam Smolders, Carmen van 

Strijdhoven, Marian Passtoors, Nick Seinstra (vanaf januari), Lisanne Jansen (vanaf september) 

Vergaderdata 2020 

• Donderdag 23 januari 20:00 uur 

• Maandag 2 maart 19:30 uur (vervallen) 

• Dinsdag 7 april 20:00 uur (vervallen ivm Corona) 

• Woensdag 13 mei 19:30 uur 

• Donderdag 18 juni 20:00 uur 

• Maandag 14 september 19.30 uur 

• Dinsdag  13 oktober  20.00 uur 

• Woensdag 18 november 19.30 uur 

Hoofdonderwerpen 

Evaluatie schooltijden 

Evaluatie heeft plaatsgevonden door leerkrachten (door personeelsgeleding MR) en onder 

kinderen (door leerkrachten en leerlingenraad). Verbetervoorstellen zijn uitgevoerd en het 

proces blijft onder de aandacht. Periodiek wordt opnieuw geëvalueerd en worden verbeteringen  

doorgevoerd. Indien ouders nog verbeterpunten hebben kunnen ze dit via de MR kenbaar 

maken. 

Schoolsluiting / afstandsonderwijs ivm corona 

Naar aanleiding van de schoolsluiting als gevolg van de coronamaatregelen en op later moment 

het deeltijdonderwijs heeft de MR op verschillende momenten in 2020 gesproken over de 

aanpak van afstandsonderwijs. In goed overleg zijn evaluatiepunten over en weer besproken en 

opgenomen in nieuwe protocollen.  

Wijziging inloop 

Als gevolg van de coronamaatregelen mochten ouders het schoolgebouw niet meer binnen en 

kwam daarmee ook het inloopkwartier te vervallen.  

Na de zomervakantie is gestart met een proef om deze tijdelijke situatie langer te kunnen 

ervaren. Vanaf de herfstvakantie is onderstaande schema van toepassing.  

Onderbouw (groep 1 t/m 4) starttijd 8.30u eindtijd 14.45u 

Bovenbouw (groep 5 t/m 8) starttijd 8.30u (met inloop 

vanaf 8.15u) 

eindtijd 14.45u 

  

 



 

Communicatie in coronatijd 

Vanaf mei een vast agendapunt om zodoende te kunnen bespreken op welke manier de 

Wilderen verbondenheid tussen ouders en school kan borgen nu fysiek contact moeilijk is en 

ook de inloop is vervallen. 

Verkeersveiligheid 

Een regelmatig terugkerend onderwerp blijft de verkeersveiligheid rondom de school. In overleg 

met de directie, de Oudervereniging en de Gemeente worden onveilige situaties in kaart 

gebracht en besproken.  

 

Het jaarplan, de begroting en de formatie zijn uiteraard ook besproken. Bij de formatie gaat het  

om het proces en de randvoorwaarden waar de formatie op gebaseerd wordt. 

 

 


