
 

 

Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 
d.d. 15 december 2016, aanvang om 20.00 uur 

 

Aanwezig ouders Ellis Jacobs, Ingrid van de Ven, Dianne Swinkels-Bogaievsky. 

Aanwezig leerkrachten Suzanne Dereumaux, Jet de Haas, Tiny de Jong, Annelies van Straaten. 

Afwezig ouders Diana Rahusen en Brechtje Poelman 

Afwezig leerkrachten Marian Passtoors 

Gast  

Voorzitter Ingrid van de Ven 

Notulen Dianne Swinkels-Bogaievsky 

 
Voordat de vergadering start wordt de opmerking gemaakt dat het erg jammer is dat Lonneke niet in 

persoon aanwezig is. De notities worden op prijs gesteld, echter, daadwerkelijk aanwezig zijn was 

gewenst en verwacht. Niet de gehele MR heeft melding gehad van haar afwezigheid. 

 

1. Nieuwbouw 

De nieuwbouw wordt 16 december (= morgen) opgeleverd. Deel kinderstad wordt nog niet 

opgeleverd. Deel van het team is 6 dec gaan kijken. De groepen 1, 2 en 3 zitten beneden. De groepen 

4 t/m 8 zitten boven. Zij vonden het erg mooi. 

20 december komt nieuw meubilair, 22 december brengen kinderen met leerkracht bezoek aan 

nieuwe school en hun lokaal. 23 december is de verhuisdag. 

 

De werkgroep komt in januari weer bij elkaar. 

 

De gemeente heeft toegezegd i.v.m. buitenspelen op velden bij pannakooi, om borden te plaatsen 

voor hondeneigenaren en te handhaven. 

 

2. Opening nieuwe school 

De start op 9 januari is voor iedereen gewoon op hetzelfde tijdstip. We ontvangen kinderen in eigen 

lokaal met een welkomstdrankje. Officiële opening in mei 2017. 

 Kijkmoment voor de ouders? De MR zou het jammer vinden als er geen gelegenheid zou zijn 

voor de ouders om eerder dan mei het gebouw te kunnen zien. Tevens voorzien we 

binnenlopen van ouders op onhandige momenten, wat voor de leerkrachten weer een extra 

belasting is. Annelies bespreekt dit met Lonneke. 

 

3. NOC 

Docenten hebben een goede studiedag gehad op 6 december waarin veel is gestructureerd en de 

voorbereiding voor de nieuwe periode (vanaf de tweede week in januari) al van start is gegaan.  

 

De 2e periode start vanaf 16 jan tot carnaval. 2 keer per week. 

De 3e periode start na de voorjaarsvakantie. Dan 3 keer per week. 

Maandagen zijn verrijkingen van basispakket. 

 Oudergeledingen spreekt zorgen uit over de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk van 

leerkrachten. Vraag is of het verstandig is om in periode 3, met 3 dagdelen per week van start 

te gaan. We willen dit graag met de directie bespreken. 

 

4. Begroting 

De begroting is doorgesproken met de controller van Skozok. Voorstel dat is gedaan door school 

(inclusief wat extra investeringsruimte voor nieuwe directeur). In januari krijgen we te horen of alles in 

de begroting gehonoreerd kan worden. 

5. Schooltijden 

Schooltijden enquête wordt in januari uitgezet onder team en in februari onder ouders zoals is 

afgesproken in vorige MR. 



 

 

De reguliere schooltijden zoals nu gelden, blijven ook gelden per 9 januari (dus met inloop). 

6. Stand van zaken groep 4 (n.a.v. ingekomen brief vorige vergadering) 

Vanuit groep 4a nu veelal positieve berichten. Kinderen hebben het naar hun zin, ouders hebben weer 

vertrouwen in de gang van zaken. Vervanging wordt doorgezet tot iig de carnaval. Ouders hebben 

hierover bericht gehad. 

 Dianne vraagt zich af van wie die positieve berichten komen, helaas is Lonneke er niet om dat 

te vragen. 

 

7. Toelichting sollicitatieprocedure directeur 

De nieuwe directeur is benoemd en is vandaag al even komen kennismaken. Skozok heeft 

voorgesteld mij tot eind februari mee te laten werken naast nieuwe directeur voor warme overdracht. 

 Ingrid en Dianne bij BAC geweest. Het hele proces is vanaf het begin met ons gedeeld. 

Helaas geen keuzemogelijkheid. 1 kandidaat bij ons gesprek (ook een mindere kandidaat 

hadden we op prijs gesteld). Wel overtuigend geschikte kandidaat. Onze opmerkingen worden 

met bestuur van Skozok gecommuniceerd. 

 

8. Ingekomen mail n.a.v. route 8 i.p.v. eindcito 

Ingekomen mail Route 8 ken ik niet. De Wilderen doet mee aan een pilot vanuit Skozok (aantal 

scholen mag een andere eindtoets kiezen. Ervaringen kunnen dan binnen Skozok worden 

uitgewisseld.) De Wilderen heeft aangegeven me te willen doen aan Route 8. Redenen: Adaptief, 

digitaal, anderhalf uur durend, meten wat je wilt weten, gelegenheid voor kinderen om vragen te 

beantwoorden rondom werkhouding en welbevinden. 

9. Goedkeuring schoolgids 

Goedgekeurd met dank aan degenen die veel tijd aan het nakijken van de schoolgids hebben 

besteed. 

10. Rondvraag 

Tiny: kan het nieuwe parkeerterrein niet gebruikt worden als tijdelijke speelplaats? Tiny gaat dit 

bespreken. 

Annelies: tijd van de komende vergadering is 19.30? De datum en tijd van de volgende vergadering is 

24 januari om 19.30 uur. 

11. Ingekomen brief, route 8 

De MR heeft de volgende brief ontvangen: 

Beste MR, 

We krijgen vandaag een mail over een andere eindtoets. Ik neem aan dat de kinderen dan dit 
jaar twee eindtoetsen doen, want ik kijk vanavond in de schoolgids en daarin staat het volgende 

"Om een totaalbeeld van de school te krijgen, doen alle kinderen van groep 8 mee aan de CITO- 
Eindtoets Basisonderwijs. De toets uitslagen zijn steeds onderwerp van bespreking tijdens de 
teamvergadering en leerlingenbespreking. We houden er wel rekening mee dat de toets 
resultaten afhankelijk zijn van de mogelijkheden van kinderen, die op dat moment in die 
bepaalde groep zitten. De uitslagen worden met de ouders besproken tijdens de 
rapportbesprekingen." 

Is de MR op de hoogte gesteld van deze pilot? En hoe gaat het afnemen van deze twee toetsen 
in zijn werk? 

Ik hoop op een spoedige reactie, met mij meer ouders van groep 8 neem ik aan. 

Reactie MR: 



 

 

Route 8 betekent dat hierdoor de eindtoets vervalt. Er is geen proefcito nu maar er komt wel een 

proefochtend op tablet. Hier komt geen uitslag van. De ‘echte’ route 8 is in april 2017. Dit is pas 5 

december aan ouders gecommuniceerd. 

 Er is niet goed gecommuniceerd dat er gekozen is voor een route 8. Dat de eindtoets hierdoor 

vervalt was ook niet bekend. Ingrid gaat navragen of een dergelijk besluit genomen mag 

worden zonder kennisgeving/instemming van de MR. 

 

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 

 

 


