
 

 

Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 
d.d. 24 januari 2017, aanvang om 19.30 uur 

 

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

Aanwezig leerkrachten Suzanne Dereumaux, Jet de Haas, Marian Passtoors, Annelies van 
Straaten. 

Afwezig ouders Dianne Swinkels-Bogaievsky, Brechtje Poelman. 

Afwezig leerkrachten Tiny de Jong 

Gast Lonneke Bindels (directeur) en Gerry de Bruyn (directeur vanaf 1-2-
2017) 

Voorzitter Ingrid van de Ven 

Notulen Marian Passtoors 

 
 

1. Begroting 

Februari officiële goedkeuring van de begroting. Financiële ruimte voor het inrichten van de 

Leerpleinen. Formatie in uren blijft gelijk. Ingrid informeert bij GMR naar besluiten die van belang 

zijn. 

 

2. Nieuwe school (ervaringen) 

Nog wat kleinere zaken in school die geregeld moeten worden. Eind april is de speelplaats klaar 

(mogelijk wat eerder). Op dit moment nog drukte bij het ophalen. 

 

3. NOC 

Zorg om resultaten nu er gewerkt wordt vanuit Kerndoelen. Vragen over kwaliteit leesonderwijs in 

O.B. Komende toets periode zal resultaten laten zien. Wisselingen in team hebben misschien ook 

effect gehad. Vooral groeien in vertrouwen en elkaar “scherp” houden. Ook alertheid van 

leerkrachten op proces. Voor ouders gaat het proces te snel (er komt een derde middag bij). Deze 

derde middag wordt gebruikt voor “versterking basispakket” (extra taal/rekenen etc. verrijking, 

verdieping, ondersteuning).  

Verzoek van ouders om NOC niet alleen op middagen te organiseren i.v.m. ouderhulp. 

 

4. Brief oudergeleding rondom NOC 

Zie boven 

 

5. Schooltijden 

Resultaat team enquête afwachten; februari gaat de enquête naar ouders; 6 februari heeft Ingrid 

hierover overleg met nieuwe directeur. Ouders gaan kiezen uit 3 mogelijkheden. (misschien 4: 

team kiest ook voor minst gewenste nieuwe schooltijden regeling: die valt evt. af. De huidige 

schooltijdenregeling blijft in ieder geval een optie). Voorstel: deze week team ook nog minst 

gewenste schooltijdenregeling laten kiezen; gewenste regeling wordt door team al gekozen. 

 

6. Route 8 

Schoolgids is te laat goed gekeurd. Route 8 had toen al meegenomen kunnen worden. Is niet 

gebeurd. In MR is wel eerder aangegeven dat school meedoet aan Pilot Skozok Route 8. Route 8 

is adaptief. Proeftoets (“oefentoets”) is al afgenomen. Route 8 wordt tussen medio april en medio 

mei afgenomen. 

 

7. Incident bij groepen 3 t.o.v. veiligheid en deurbeleid 

Bij de hoofdingang is Carin (administratie) altijd aanwezig. Leerkrachten lopen mee naar de 

uitgangen. Daar is dus een leerkracht aanwezig. Bij zij uitgang staat een leerkracht. 

 

8. Stand van zaken groep 4 

Op dit moment gaat het goed met groep 4. Geen onrust. Verwachtingen dat Annemiek nog niet 

volledig meedraait dit schooljaar. 

 



 

 

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 

 

 


