
 

 

Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 

d.d. 16 november 2016, aanvang om 20.00 uur 

 

Aanwezig ouders Brechtje Poelman, Diana Rahusen, Ellis Jacobs, Ingrid van de Ven, 
Dianne Swinkels-Bogaievsky. 

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

Afwezig ouders  

Afwezig leerkrachten Annelies van Straaten 

Gast Lonneke Bindels (directeur) 

Voorzitter Ingrid van de Ven 

Notulen Brechtje Poelman 

 
 

1. Opening 

 

2. Goedkeuring schoolplan / jaarplan / schoolgids  

(staat nog open i.v.m. laatste aanpassingen) 

Onduidelijk is wat de laatste stand van zaken is betreffende de aanpassingen in het schoolplan en 

jaarplan. Brechtje zal dit even nakijken. 

Als de reeds doorgegeven aanpassingen in het jaarplan en schoolplan zijn verwerkt is de MR 

akkoord. De schoolgids verdient een (totale)herziening. 

 

3. Schooltijden enquête 

- Stand van zaken 

- Enquête  Zou plaatsvinden voor het vertrek Reint 

- Enquête ouders zou volgen 

Is bij Lonneke niet bekend. Lonneke gaat hiermee aan de slag. Leerkrachten in januari / ouders in 

februari en besluitvorming in maart 2017. De invoer datum is afhankelijk van de impact en hierover 

wordt een besluit genomen nadat bekend is welke variant de voorkeur heeft.  

4. Aanpassingen website 

De website is niet up to date. Wordt opgepakt door Mark van de Louw. Belangrijke aanpassingen 

zijn:  

- Calamiteiten dag voor de zomervakantie vervalt. 

- NOC opgenomen.  

- Twee open dagen voor nieuwe ouders.  

Meer aanpassingen? Eerst mailen naar Lonneke.  

 

5. Nieuwbouw / Verhuizing / Plan buiten spelen etc. bij start nieuwe school / Officiële opening 

nieuwe school 

Oplevering is 16-12. In de week van de 19-12 kunnen de eerste spullen verhuisd worden. In die 

week wordt ook het WIFI netwerk aangelegd. Donderdag 22-12 kunnen kinderen hun eigen 

spullen verhuizen. Vrijdag 23-12 zijn de kinderen vrij en wordt er verhuisd door het verhuisbedrijf.  

 

Meubilair dat niet mee gaat naar de nieuwe school gaat zoveel mogelijk naar goede doelen. 

Overige materiaal gaat mee in de sloop. Na 6-1 wordt de oude school gesloopt en wordt het 

nieuwe verwarmingssysteem aangelegd. Dit aanleg hiervan duurt 3 weken. In de tussentijd is er 

een noodvoorziening.  

 De MR vraagt aandacht voor geluidsoverlast van de sloopwerkzaamheden en het boren t.b.v. 

verwarmingssysteem tijdens de CITO-toetsen. 

 

Eind januari wordt er begonnen met het schoolplein. Verwachting is dat dit eind maart gereed is, 

maar dit is afhankelijk van de winter. In de periode januari – maart/april spelen de kinderen buiten 

op de omliggende velden (pannakooi).  

 De MR vraagt aandacht voor de hondenpoep op deze velden. 



 

 

 Tip MR:  Misschien idee om leerlingen bordjes te laten maken en aandacht te vragen voor 

spelende kinderen. 

 

Officiële opening is na de mei vakantie.  

 

Parkeerplaatsen zijn in december klaar incl. Kiss & Ride strook. Fietsenstalling wordt tijdelijk 

aangelegd. 

 

6. Ingekomen brief groep 4 

Brief ontvangen van ouders waarin zij hun bezorgdheid uitspreken over de vervanging. Er is een 

bijeenkomst geweest met ouders. Hier zijn afspraken gemaakt en deze zijn vastgelegd. Situatie is 

niet ideaal (3 leerkrachten) maar ouders begrijpen dat dit voor nu de beste situatie is. De 

gemaakte afspraken gelden tot kerst.  

 Opstelling MR. MR heeft hier in principe geen zeggenschap in.  

 Dianne: communicatie betrof grote mate van openheid. Lonneke geeft aan dat communicatie 

is afgestemd met Annemiek. 

 

7. Vervangingsproblematiek  

Vorig jaar zijn bijna alle medewerkers vanuit de vervangingspool aangesteld voor Skozok. Pool is 

dus bijna leeg. Daarnaast heeft de nieuwe flexwet hier geen goede bijdrage aangeleverd. Daarom 

toestemming om ouders met lesbevoegdheid ingezet moeten morgen worden i.o.m. directeur. 

Leerkrachten is gevraagd om uren uitbreiding zodat deze extra uren flexibel ingezet kunnen 

worden.  

 MR zal signaal afgeven aan GMR om te kijken naar een nieuwe structurele vervangingspool 

passende bij de nieuwe flexwet. Hier zijn mogelijkheden voor zo blijkt uit voorbeelden van 

andere onderwijsinstellingen. Actie: Brechtje. 

 

8. NOC 

Groot succes vandaag (16-11). Compliment aan de leerkrachten die hieraan hebben meegewerkt.  

Volgende periode 2 dagen NOC en na de carnaval 3 dagen.  

 Tip MR: kinderen wisten niet waar hun spullen lagen en het was erg druk dus moeilijk te 

vinden. 

 Tip MR: NOC / activiteiten ouder inzet proberen ook op woensdag en vrijdag te laten 

plaatsvinden om zo de inzet van ouders te vergroten. 

 

9. Begroting 2017 

Komende periode is er pas overleg over begroting. Wel is er extra budget vrij gemaakt voor de 

inrichting van de leerpleinen, de teamkamer en kantoren. Teamkamer wordt ingericht in 

samenwerking met Kinderstad. Kantoren worden in eerste instantie ingericht met bestaand 

meubilair. Leerpleinen worden ingericht nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden en zal 

afhankelijk zijn van de routing van school/onderwijs. 

 

10. Procedure nieuwe directeur 

Vacature is tegelijkertijd intern –en extern uitgezet. Voor de werving –en selectie van de nieuwe 

directeur is een bureau ingeschakeld. MR heeft een gesprek gehad en hierin is de procedure 

doorgenomen en gekeken naar de profielschets. Werving en selectiebureau doet de eerste 

selectie. Zij dragen een aantal kandidaten voor aan bestuur Skozok. Hier worden twee kandidaten 

uit gekozen en die komen op gesprek bij afgevaardigden van leerkrachten en MR. MR en 

leerkrachten hebben adviesrol. 

 

  



 

 

11. Rondvraag 

- Ellis: Berichtgeving buitenwerkzaamheden was laat. Werkzaamheden waren al begonnen. 

Er zitten gaten in de weg en in tegenstellingen tot de berichtgeving is de weg niet dicht.  

- Ellis: Tip: Kan de school SQULA app aanschaffen voor de school? Idee?  

- Dianne: Gestopt met de overblijfcommissie i.v.m. andere baan. Iemand interesse om 

plaats te nemen? Misschien ook even wachten op de uitslag van de lestijden enquête. 

- Dianne: Mail Annelies over verzetten MR vergadering. Als MR zijn we het eens met het 

signaal van Annelies. 

- Diana: Kerstbijeenkomst wordt kerstontbijt. Nog meer? Nee i.v.m. verhuizing. 

 

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  

4. Woensdag 2 november – 19.30 uur (vervallen) 

5. Woensdag 16 november – 20.00 uur 

6. Donderdag 15 december – 20.00 uur 

7. Dinsdag 24 januari – 19.30 uur 

8. Woensdag 8 maart – 20.00 uur 

9. Donderdag 20 april – 19.30 uur 

10. Dinsdag 13 juni – 20.00 uur 

11. Woensdag 12 juli – 19.30 uur 

 

 
GMR data: 

 

Onbekend 

 

 


