
 

 

Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 
d.d. 27 september 2016, aanvang om 20.00 uur 

 

Aanwezig ouders Brechtje Poelman, Diana Rahusen, Ellis Jacobs, Ingrid van de Ven.  

Aanwezig leerkrachten Suzanne Dereumaux, Jet de Haas, Marian Passtoors, Tiny de Jong. 

Afwezig ouders Dianne Swinkels-Bogaievsky 

Afwezig leerkrachten Annelies van Straaten 

Gast Reint Bos (directeur) 

Voorzitter Ingrid van de Ven 

Notulen Brechtje Poelman 

 
 

1. Nieuwbouw 

Nieuwbouw volgens planning. Nu in fase dat besluitvorming veelal heeft plaatsgevonden. Morgen 

rondleiding. Je ziet al duidelijk hoe het gaat worden. Idee is nog steeds in de kerstvakantie te 

verhuizen. Vermoedelijk zal er wel een calamiteiten dag ingezet gaan worden. Dit zal zijn vrijdag voor 

de kerstvakantie, maandag er na of nog een week later. Dit kan gepland worden zodra de aannemer 

de vooroplevering doet. 

 

Verwachting is dat na oplevering er tijdelijk één ingang beschikbaar is. Speelterrein zal later 

opgeleverd worden. Tijdelijk speelterrein is de ‘pannakooi’ en het grasveld er omheen. Verder kan het 

grasveld bij de BSO gebruikt worden. 

 

Qua budget is het nog niet rond. Uitdaging is om kritisch te kijken naar de uitgaven maar ook zorgen 

dat het fatsoenlijk is. 

 

Gym: na de verbouwing zullen de klassen weer 2x per week gym hebben.  

 

2. Wisseling directie 

Reint vertrekt per 1 oktober. Vanaf dan interim. Voornemen is om de interim aan te houden  

Eerst intern bij Skozok gekeken. Reint denkt dat dit is afgerond. Normaal is het zo dat als er geen 

interne match is dan zal er extern gekeken worden (procedure via wervings- en selectiebureau).  

 

Actie:  

Namens de MR zal een mail gestuurd worden naar Skozok met de vraag om ingelicht te worden over 

de wervings- en selectieprocedure. Tevens de nadruk dat de timing wel bijzonder onhandig is in 

verband met opstarten nieuw onderwijsconcept en nieuwbouw. 

 

3. Raadpleging rooster 
Raadpleging gaat plaatsvinden. (Bijlage uitgedeeld tijdens de vergadering). Eerst krijgt het team de 

mogelijkheid hun voorkeur aan te geven. Eén model zal afvallen (behalve de huidige rooster / advies 

1). Minimaal één van de modellen moet 60% voorkeur hebben.  

Acties: 

- Instroom meenemen. 

- Advies 3 krijgt de naam continurooster voor 5 gelijke dagen. 

- Advies 4 krijgt de naam continurooster op de lange dagen. 

- Vermelden dat ouders 1 keus mogen doorgeven. 

- Vermelden dat MR geraadpleegd is. 

 

4. Nieuwe onderwijsconcept 

Gestart in alle groepen behalve groep 4 (in verband met klasse klas).  

Nieuwe interim directeur is positief over concept. Concept past binnen 2032 en binnen het koersplan 

van Skozok. Advies van Reint is om dit door te ontwikkelen. 

 



 

 

Hoe borgen we dat alle kinderen alle kerndoelen doorlopen. Vraag: Krijgen ze voldoende bagage 

mee? Leerkrachten moeten dit goed registreren. Leerkrachten moeten echt anders gaan werken. Dit 

vraagt veel tijd en aandacht van de leerkrachten. Leerkrachten maken zich hier echt zorgen over, 

zeker voor groep 1 t/m 3. Alhoewel de laatste proeftuin heel succesvol zijn geweest. Goede evaluatie 

momenten zijn echt noodzakelijk.  

 

5. Bijzonderheden nieuw schooljaar 

Met name de ziekte en vervanging is een probleem op dit moment. De huidige ziekte prognose is 

opgevangen. Ontstaat hier een afwijking op dan is er risico dat vervanging niet geborgd kan worden. 

6. Jaarplan De Wilderen 

Tiny en Marian hebben het jaarplan gelezen en opmerkingen gemaakt. Reint past dit deze week nog 

aan. Dan goedkeuren. 

 

7. Schoolgids 

Schoolgids is echt verouderd. Woensdag 5 oktober staat dit op de dropbox en dan goedgekeurd. 

 

8. Nieuwe data MR 

Alleen 25 oktober is gewijzigd i.v.m. herfstvakantie naar woensdag 2 november 2016. 

9. Etentje 

Datumprikker is verstuurd. Jet kreeg van een aantal geen reactie. Omdat het niet helemaal goed 

gelopen is komt er een nieuwe prikker. 

 

10. Mededeling en Rondvraag  

Diana: Gerucht dat de piet wit is. Sinterklaasjournaal pakket is besteld (maar 1) omdat de kans is dat 

de verhaallijn niet gevolgd gaat worden. Samenwerking met vereniging van de jeugd blijft 

gehandhaafd.  

Ellis: Sportdag geluiden zijn goed. Ouders goed inlichten over mogelijkheid niet bij eigen klas. Beetje 

rommelig tijdens de pauze. Verder was het heel positief! Complimenten aan ouders die het 

georganiseerd hebben! 

Reint: Per 1 januari 2017 gaat de wet op medezeggenschap veranderen. Even in de gaten houden! 

Ingrid: Complimenten over de huiswerkmap in de bovenbouw!. Bij de informatie avond waren ouders 

over snappit. Je werkt op een tablet.  

Programma houdt heel goed bij hoe het kind zich ontwikkelt. Past niveau automatisch aan. Is 

experiment en met nieuwe directeur zal gekeken worden hoe verder. 

Diana: Hoe gaat het met kennismakingsgesprekken. Worden dit jaar gewoon gepland zonder voorkeur 

inventarisatie. Gesprekken vinden ’s middags plaats. 

  

 

  



 

 

 

Vergader data: 

 

MR data: 

 

1. Woensdag 13 juli - 19.30 uur 

2. Dinsdag 13 september – 20.00 uur (vervallen) 

3. Dinsdag 27 september – 20.00 uur 

 

Voorstel nieuwe data: 

4. Woensdag 2 november – 19.30 uur  

5. Donderdag 15 december – 20.00 uur 

6. Dinsdag 24 januari – 19.30 uur 

7. Woensdag 8 maart – 20.00 uur 

8. Donderdag 20 april – 19.30 uur 

9. Dinsdag 13 juni – 20.00 uur 

10. Woensdag 12 juli – 19.30 uur 

 

 
GMR data: 

 

Onbekend 

 

 


