
 

 

Notulen medezeggenschapsraad De Wilderen 

d.d. 14 maart 2017 

 

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

Aanwezig leerkrachten Jet de Haas, Marian Passtoors, Tiny de Jong, Annelies van Straaten. 

Afwezig ouders Brechtje Poelman 

Afwezig leerkrachten Suzanne Dereumaux 

Gast Gerry de Bruijn  

Voorzitter Ingrid van de Ven 

Notulen Ellis Jacobs 

 
 

1. Eerste indruk 
Gerry heeft de eerste kennismaking met de leerkrachten achter de rug. Heeft een positieve 1e indruk 

zowel van de school als van de leerkrachten persoonlijk. 

Gerry wil ook heel graag input van ouders horen en daarom staat haar deur daar altijd open voor. 

2 . Schooltijden 

Ingrid en Gerry zijn samen gaan terug kijken waarom in eerste instantie de schooltijden veranderd 

zouden moeten worden. Hier konden ze geen duidelijk antwoord op vinden. De vraag is nu; is het een 

goed moment om te gaan switchen van schooltijden. Mede door de onrust van de nieuwbouw en  de 

NOC. Ouders waren bij de 1e inventarisatie ook niet overtuigend van 1 keuze. De leraren vinden dit 

rooster ook gewoon nog fijn. En bij het onderzoek onder de leraren, kwam er ook geen duidelijke 

keuze naar voren.  

Daarom gaat er een brief uit namens de directie en de MR om uitleg te geven wat we met de 

inventarisatie hebben gedaan en dat de schooltijden voorlopig zo blijven. 

De inloop in de ochtend 8.15 blijft voorlopig gehandhaafd. Tiny vindt dit verkapte arbeidstijd, dit komt  

op de agenda in juni terug. 

2. NOC 

De zorg van de leraren werd uitgesproken of de basisvakken nog steeds wel gewaarborgd blijven 

tijdens de -en naast de NOC les uren.Er blijven 2 middagen NOC over dinsdag en donderdag, niet 3. 

De lestijd van de NOC zal een uur tot anderhalf uur duren per keer. 

De 3e middag wordt anders ingedeeld zie hieronder: 

Gerry heeft hierop gereageerd door te zeggen dat er met leraren uit hetzelfde schooljaar bij elkaar 

gaan komen  op  de maandagmiddag. Daar wordt gekeken naar het nivo van de kinderen in de klas 

en naar eventuele “aandachts” kinderen. Om zo een  betere inschatting en behoefte van de kinderen 

te peilen. En daarop actie te kunnen ondernemen. 

4. Groep 4  

Er blijft nog steeds wat onrust op het schoolplein over groep 4. Het zijn meestal wat individuele 

zorgen. 

5. Vakantie rooster 

Vakantierooster en de studiedagen 2017-2018 is goedgekeurd door de GMR. 

6. Begroting 

De begroting is goedgekeurd door de GMR. Ligt ter inzage bij Gerry op kantoor.  

7. Rondvraag 

Er lijkt wat onduidelijkheid te zijn over de afsluitbaarheid van de deuren van school, Gerry gaat hier 

achteraan. 

In de straat voor Hoeveland sportcomplex zitten veel gaten. Wat gevaarlijke situaties kan opleveren. 

Gerry gaat contact opnemen met de gemeente. 



 

 

Er zijn bij verschillende ouders vragen geweest naar aanleiding van de rapporten. Helaas konden niet 

alle leraren hier adequaat antwoord op geven. Gerry kijkt hier nog naar. 

Er kwam een opmerking om voortaan gewoon de datums aan te houden die gepland staan van de 

MR. Er is altijd wel iemand die niet kan.  

8. Brainstorm PR 

Hoe vindbaar is de MR? Is het een idee om op de skozok app ook de notulen en  de data van de 

vergaderingen van de MR te krijgen. Ingrid neemt hierover contact op met Gerry. 

 

9. Brainstorm n.a.v. vraag Gerry 

Gerry wil graag weten welke items ouders en leerkrachten belangrijk vinden, waar extra aandacht voor 

moet komen of naar gekeken moet worden. 

Er kwamen verschillende punten naar voren tijdens de vergadering: 

- Extra aandacht voor individuele zorg van het kind. 
- Communicatie in welke vorm dan ook. 
- Afspraken onderling met de leerkrachten, uniformiteit uitstralen, dit lijkt nu niet het geval. 
- Afstemming van de basisvakken. Welke wel en welke zijn minder belangrijk. 
 

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 (vervallen) 

9. Dinsdag 14 maart – 19.30 uur  

10. Donderdag 20 april – 19.30 uur 

11. Dinsdag 13 juni – 20.00 uur 

12. Woensdag 12 juli – 19.30 uur 

 

 
GMR data: 

 

Ingrid gaat contact op nemen met 

Peggy om de notulen van de GMR  te 
bespreken en indien nodig te delen in 

de MR. 

 


