
 

 

Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 
d.d. 13 juni 2017, aanvang om 20.00 uur 

 

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

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

Afwezig ouders Ellis Jacobs 

Afwezig leerkrachten Annelies van Straaten 

Gast Gerry de Bruyn (directeur) 

Voorzitter Ingrid van de Ven 

Notulen Brechtje Poelman 

 
 

1. Opening 

Beleid toehoorders: Toehoorders zijn bij de MR vergadering van harte welkom. Wel is het 

belangrijk dat bij de start van de vergadering de afspraken m.b.t. het zijn van toehoorder 

besproken worden. Deze zijn: 

- Toehoorder neemt in principe niet deel aan de vergadering. Heeft de toehoorder een specifiek 

agendapunt dat hij wil bespreken dan willen wij dit graag van tevoren weten. 

- In het kader van vertrouwelijkheid kan besloten worden een publiek en besloten deel in te 

lassen. Stemming is altijd besloten. 

 

2. Formatie (wisselingen personeelsleden) 

Formatie bespreking met MT. Iedereen die van groep verandert heeft een gesprek gehad met 

Gerry waarin dit is besproken. Morgen (14-6) wordt de formatie besproken met het team. Zodra dit 

akkoord is wordt gecommuniceerd met de ouders. 

 Graag extra aandacht voor de kinderen die in groep 3 en groep 4 een onrustig jaar hebben 

gehad. 1 van de maatregelen is een extra docent aangesteld voor groep 5. 

 Graag een goed communicatieplan betreffende de invoering van de 2-3 groep en een speciale 

voorlichting voor ouders beleggen waarvan het kind is ingedeeld in deze groep. 

 

3. Inlooptijd 

Handhaven we de inlooptijd? Mening ouders is unaniem dat het prettig is om ’s ochtends het 

inloopkwartiertje te handhaven. Ouders hechten geen waarde aan het inloopkwartiertje in de 

middag. Leerkrachten geven aan het inloopkwartier in de ochtend als prettig te ervaren. In de 

middag is minder van belang. 

Leerkrachten hechten wel waarde aan een eenduidige activiteit tijdens het inloopkwartiertje zoals 

bijv. lezen. 

Advies aan MT is: inloopkwartier in de ochtend handhaven, in de middag afschaffen en 

leerkrachten overleggen samen over de invulling hiervan. 

  

4. Schoolgids 

Schoolgids wordt herschreven op dit moment. Ingrid en Brechtje zullen concept lezen. Gerry en 

Brechtje pakken schoolgids web en print versie op. 

 

5. Prik actie PO 

Op dinsdag 27 juni vind de landelijk actie primair onderwijs plaats. Dit is een landelijk 

georganiseerde prikactie waarbij alle scholen starten om 09.30 uur i.p.v. 08.30 uur. 

Ook de Wilderen doet hieraan mee. MR ondersteunt dit initiatief. 

Meer informatie: 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-front-kondigt-petitie-en-prikactie-op-27-juni-

aan 

 

6. NOC ontwikkelingen '16-'17  '17-'18 

Besproken is het NOC programma 2016-2017 en het programma voor het aankomende 

schooljaar 2017-2018. Zie bijlage.  

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-front-kondigt-petitie-en-prikactie-op-27-juni-aan
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-front-kondigt-petitie-en-prikactie-op-27-juni-aan


 

 

MR is meegenomen in ontwikkelingen schooljaar 2015-2016 en de plannen voor verdere 

ontwikkelingen NOC 2017-2018. MR is positief over ontwikkelingen afgelopen schooljaar; 

aandachtspunten/ontwikkelpunten volgend schooljaar: 

 Idee/suggestie is om per kind portfolio te maken met wat zij gemaakt hebben door het jaar 

heen.  

 Binnen NOC wordt veel gebruik gemaakt van ‘expert’ inzet. Belangrijk hierbij is het doen van 

de kwaliteitstoets (dus het werken met echte experts/partners) om hiermee de kwaliteit van 

het onderwijs te borgen. In den lande is hier een voorbeeld van: 

http://www.imcweekendschool.nl/. Filios scholengroep (collega Skozok) start met experiment 

bij 1 basisschool. 

 

7. Vervanginsproblematiek (stand van zaken op dit moment) 

Vervanging is nog geregeld door Skozok. Dit blijft aandachtspunt. 

 

8. Passend onderwijs 

Graag zou de MR een keer stil willen staan bij het thema passend onderwijs en de zorgstructuur. 

Hoe geven we hier nu invulling aan en kunnen wij hier als school in 

verbeteren/professionaliseren? 

Afspraak: 1e vergadering nieuwe schooljaar: themabijeenkomst passend onderwijs en 

zorgstructuur. Jeanette (KO) uitnodigen. 

 

9. Ingekomen post 

Besproken is de brief leerkracht, verstuurd 16 mei 2017. Onderwerp is formatie en NOC. 

Afgesproken wordt dat de MR de brief inhoudelijk zal beantwoorden.  

 

10. Mededeling en Rondvraag  

Diana: ouder die gevochten is ook overblijfmoeder. Ouders maken zich hier zorgen over. Zorgen 

ouders is bekend bij schooldirectie en is besproken met kinderstad. Gezamenlijk hebben zij hierin 

een overwogen keus gemaakt.  

Dianne: Dianne geeft aan dat ze graag wil stoppen per 1 augustus 2017. Dit betekent dat er per 1 

augustus een tijdelijke vacature is voor een MR-lid. In het Wilderikje zal een oproep worden 

geplaatst.  

Tevens treden er enkele leden af. Graag in september laten weten wie zich opnieuw verkiesbaar 

wil/mag stellen. Graag meenemen in het Wilderikje dat ouders worden uitgenodigd om zich aan te 

melden als zij interesse hebben om mee te willen doen aan de MR-verkiezing. 

Aftreders 2017: 

 
Naam Lid (ouders) 

 
Jaar van Toetreding 

 
Jaar van Aftreding 

 
Afscheid 
 

    
Ingrid van de Ven 2013-2014 2016-2017 Juli 2017 
Dianna Swinkels-Bogaievsky 2013-2014 2016-2017 Juli 2017 
 
Naam Lid (personeel) 
 

   

    
Annelies van Straaten 2013-2014 2016-2017 Juli 2017 
Suzanne Dereumaux 2013-2014 2016-2017 Juli 2017 
Jet de Haas 2013-2014 2016-2017 Juli 2017 

 

Vergader data: 

MR vergadering in juli komt te vervallen in verband laatste week voor de schoolvakantie. Nieuw 

overleg staat gepland voor dinsdag 19 september om 20.00 uur. Brechtje zal een nieuw voorstel 

doen voor vergader data 2017-2018. 

http://www.imcweekendschool.nl/

