
 

Meer informatie: www.dewilderen.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad 

 

 

 

Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 
d.d. 25 oktober 2017, aanvang om 19.30 uur 

 

 

Aanwezig ouders Brechtje Poelman, Diana Rahusen, Ellis Jacobs, Dianne Bogaievsky en 
Ingrid van de Ven. 

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

Afwezig ouders - 

Afwezig leerkrachten - 

Gast Gerry de Bruyn (directeur) 

Voorzitter Ingrid van de Ven 

Notulen Brechtje Poelman 

 
 

1. Opening 

 

2. Voorstellen toehoorders, regels/afspraken toehoorder toelichten 

Er waren geen toehoorders aanwezig tijdens de vergadering. Bram Meijer heeft zich afgemeld 

voor deze bijeenkomst. 

 

3. Evaluatie / Professionalisering MR 

Gesproken is over de wisselingen in de MR. Eind dit jaar ontstaan er 2 vacatures waaronder die 

van de voorzitter MR. Is het mogelijk om een extra verlenging toe te kennen in verband met 

behoud van de continuïteit? Afgesproken is om dit niet te doen en ons te houden aan het 

reglement wat betekent dat na 4 jaar MR de aanstelling in de MR verloopt en de ouder (indien 

deze dit wil) zich opnieuw kandidaat kan stellen. 

 

Afgesproken wordt dat de MR een mail stuurt naar alle ouders. Ouders kunnen zich kandidaat 

stellen in november. Bij meer dan 2 kandidaten zal de verkiezing in december 2017 plaatsvinden. 

Voor 1 januari is de uitslag bekend. 

Kandidaat stellen kan door een korte motivatie aan te leveren en een foto. Verkiezingen vinden 

plaats middels een stembiljet voor ouders. 

 

Verder is geïnventariseerd of er op dit moment nog punten ter verbetering zijn voor de MR. 

Punt(en) van verbetering is: 

 Geef duidelijk aan wat je wilt bespreken / wat wil je voor een antwoord. 

 Het is belangrijk dat punten die leven onder individuele ouders eerst met de leerkracht te 

bespreken.  

 

4. Continurooster 

Brief ontvangen van ouders. Op basis van deze brief heeft de MR het onderwerp schooltijden 

opnieuw geagendeerd. 

In de vergadering van maart ’17 is besloten om het wijzigen van schooltijden voorlopig op te 

schorten in verband met verhuizing, WOC en alle andere ontwikkelingen. 

Blijkbaar leeft de wens voor het onderzoeken van de schooltijden nog steeds onder de ouders. 

Afgesproken is om in het schooljaar 2018-2019 een verkenning te starten naar de wensen van 

ouders t.a.v. schooltijden. 

 

5. Staking 

Er zijn signalen binnengekomen dat ouders zich afvroegen hoe leerkrachten invulling hebben 

gegeven aan de stakingsdag.  
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Door Skozok is bepaald dat leerkrachten een eigen invulling 

aan deze dag konden geven als ze maar niet op hun werk zijn. 

De leerkrachten van de Wilderen hebben deze dag op een 

zinvolle wijze ingevuld. 

 

7. IKC, instroomgroep 

De directeuren van Kindcentrum De Wilderen zijn de opleiding ‘Integraal Kindcentrum’ gestart bij 

Avans+. Doel van deze opleiding is om meer invulling te kunnen geven aan het integraal 

kindcentrum en de pedagogische visie.  

Op dit moment is er een start gemaakt met het verder omschrijven van een gezamenlijke 

pedagogische visie. 

Een van de ideeën is om in samenwerking met Kinderstad een gezamenlijke instroomgroep voor 

kinderen van 3,5-4 tot 4,5 jaar te starten. Er is een denktank geformeerd om mee te denken aan 

dit concept. 

 

6. Mail kinderstad afgevaardigde ouder 

MR heeft een brief ontvangen van de overblijfcommissie van Kindcentrum De Wilderen. De vraag 

is (nu Dianne gaat stoppen met de MR) om een nieuw lid vanuit de MR af te vaardigen. 

Op dit moment zit de MR voor een wisseling. Brechtje zal aangeven dat wij in januari ‘18 gaan 

kijken wie zal deelnemen aan de oudercommissie. 

 

7. Mededeling en Rondvraag  

Dianne: De fietsenstalling neemt een groot deel van het plein in beslag en tevens is het erg druk 

met uitgaande fietsers bij het verlaten van de school. De vraag is of hier naar gekeken kan worden 

of dit meer gespreid kan bijvoorbeeld. 

Brechtje: Gaat nog de brief sturen aan de gemeente over de verkeerssituatie rondom school.  

Diana: Op dit moment is het zo dat een maximaal onvoldoende op een toets een 5 is. Diana geeft 

aan dat dit niet echt een signaal is t.a.v. ouders om te alarmeren. Is het mogelijk om hier een 4 

van te maken? Afgesproken wordt om dit punt op de agenda te zetten van de volgende 

vergadering. 

 

 

Voorstel vergader data: 

 

Dinsdag 19 september 2017 om 20.00 uur 
Woensdag 25 oktober 2017 om 19.30 uur 
Maandag 20 november om 20.00 uur 
Woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur 
Donderdag 22 februari 2018 om 20.00 uur 
Maandag 19 maart om 19.30 uur 
Dinsdag 17 april 2018 om 20.00 uur 
Woensdag 23 mei om 19.30 uur 
Donderdag 21 juni 2018 om 20.00 uur 
 

 

 

 

 


