Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen
d.d. 20 april 2017, aanvang om 19.30 uur
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Voorzitter
Notulen

Ellis Jacobs, Ingrid van de Ven, Dianne Swinkels-Bogaievsky.
Suzanne Dereumaux, , Marian Passtoors, Tiny de Jong, Annelies van
Straaten.
Brechtje Poelman, Diana Rahusen
Jet de Haas
Gerry de Bruyn (directeur), Arianne (toehoorder en Barbara (toehoorder)
Ingrid van de Ven
Dianne Swinkels-Bogaievsky

1. Opening
Kort gesproken over ‘PO in Actie’-actie. Vanuit bestuur nog niets naar school gecommuniceerd.
Namens de oudergeleding van de MR een bericht in Wilderikje plaatsen om ouders op te roepen de
actie te steunen. Na de meivakantie gaat Ingrid een bericht naar de redactie van het Wilderikje sturen,
nadat de MR-ouders hebben aangegeven hier achter te staan.
2. Onderwijsplan
 analyse van gesprekken MR, lkr, ouders
 concept jaarplan
Wordt nog aangepast n.a.v. input tijdens de studiedag op goede vrijdag met het team.
3. Stappenplan formatie en formatie
Zie stappenplan. 20 groepen
Er is gestemd: 4 leerkrachten voor 1 afwezig
2 ouders voor, 2 ouders tegen, 1 ouder afwezig
Conclusie: stemmen zijn voor, Gerry neemt het mee terug naar het team.
4. Vakantierooster
Vakantierooster nog niet per mail verspreid.
Vakanties in GMR vastgesteld. Studiedagen: vr 13-10, vrijdag voor herfst
Woe 6-12, vrij 29-06, di 03-04 dag na pasen, 26-04 do middag op Skozok niveau
5. Werkdruk
Er is zorg vanuit het team betreffende de werkdruk bij problemen met vervanging.
Wat is het beleid vanuit school?
Ouders: communicatie via de mail naar de ouders is stukken beter. Wordt als positief ervaren.
Ouders hebben vaak geen idee hoe moeilijk het is om iets te regelen in geval van ziekte van een
leerkracht.
Gerry gaat bij Ilse van Kinderstad informeren of er mogelijkheden zijn om zorg in te kopen betreft
opvang van de kinderen.
Gerry gaat ook bij SkoZok navragen wat de mogelijkheden zijn.
Actie: Gerry gaat ook een bericht plaatsen in het Wilderikje dat deze problemen spelen vanwege
wetten die gelden als het gaat om vervangingsmogelijkheden.
6. Rondvraag
 Marijke komt terug na de meivakantie van onbetaald verlof in groep 1/2b.
 Oudertevredenheidsenquête niet bij alle ouders binnen gekomen.
 Schoolplein is klein, openbaar is nog niet helemaal zeker of het open toegankelijk of semitoegankelijk wordt.
 Invalidenparkeerplaats is nog niet aanwezig. Gerry heeft het genoteerd, is aandacht voor.
Daarna kijken we nog verder naar het punt rondom de PR. Als MR hebben we hier nog over
nagedacht hier kunnen we over sparren zonder aanwezigheid van Gerry.

Vergader data:
MR data:

GMR data:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Onbekend

Woensdag 13 juli - 19.30 uur
Dinsdag 13 september – 20.00 uur (vervallen)
Dinsdag 27 september – 20.00 uur
Woensdag 2 november – 19.30 uur (vervallen)
Woensdag 16 november – 20.00 uur
Donderdag 15 december – 20.00 uur
Dinsdag 24 januari – 19.30 uur
Woensdag 8 maart – 20.00 uur
Donderdag 20 april – 19.30 uur
Dinsdag 13 juni – 20.00 uur
Woensdag 12 juli – 19.30 uur

