Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen
d.d. 20 november 2017, aanvang om 20.00 uur

Aanwezig ouders
Aanwezig leerkrachten
Afwezig ouders
Afwezig leerkrachten
Gast
Voorzitter
Notulen

Brechtje Poelman, Diana Rahusen, Ellis Jacobs en Ingrid van de Ven.
Suzanne Dereumaux, Marian Passtoors, Mirjam Smolders.
Tiny de Jong, Annelies van Straaten
Gerry de Bruyn (directeur), Peter v.d. Veeke, Annemarie Brokke
Ingrid van de Ven
Brechtje Poelman

1. Opening
2. Voorstellen
2 toehoorders, Peter v.d. Veeke en Annemarie Brokke.
3. Afspraken toehoorders
4. Kwaliteitszorg impuls, extra toets in groep 4 en 7
In groep 4 en 7 wordt de klassikale intelligentietoets afgenomen (NSCCT). Deze toetst wordt
afgenomen om te kijken of kinderen zich optimaal ontwikkelen.
5. Nieuw koersplan Skozok, krijgt Wilderen een school specifiek deel?
Zit hier een school specifiek deel in? Vanuit het koersplan wordt het jaarplan opgesteld specifiek
voor de Wilderen.
6. Eindtoets
In verslag GMR staat IEP en CITO genoemd maar ROUTE8 niet als gangbare toets. Route8 is
vorig jaar afgenomen in groep 8. De Wilderen heeft nog geprobeerd om Route8 te behouden
(beargumenteerd). Door Skozok is besloten dat Route8 niet gebruikt kan worden om te kunnen
vergelijken tussen de verschillende Skozok scholen. De Wilderen zal als eindtoets IEP gaan
gebruiken in groep 8.
7. Kandidaten MR, wisseling leden per?
Er zijn op dit moment 2 kandidaten voor de MR en 2 kandidaten die nog moeten beslissen.
Volgende week is duidelijk of er wel of niet verkiezingen zijn.
8. Rapportcijfers
Er komt een enquête voor de ouders met de vraag wat zij willen / wenselijk vinden ten aanzien
van het rapport. Enquête wordt uitgezet in december ’17 onder ouders en leerkrachten. Nieuwe
vorm van rapporten wordt in nieuwe schooljaar ingevoerd.
Vraag: Is een 5 alarmerend genoeg voor ouders dat de score laag is (het kan lager zijn dan een
5). Vraag is hoe gaat een kind naar huis met bijv. een 4. Nu wordt het besproken met ouders in
het ouder gesprek.
Nu is ook in de bovenbouw het laagste cijfer een 5. Overwogen kan worden om in de bovenbouw
als laagste cijfer een 4 toe te kennen. Dit wordt meegenomen in de enquête.
9. MR reglement
MR reglement is goedgekeurd door MR.

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

10. Cursus MR
15 januari ’18 is de cursus MR georganiseerd door Skozok
voor leerkrachten.
Verzoek MR is om hele MR 2 dagdelen te scholen via
ouders.net. Geraamde kosten €. 900,- (€. 450,- per dagdeel).
11. Mededeling en Rondvraag
Gerry: IKC werkgroep (ouders en medewerkers BS en KDV) bij elkaar geweest vandaag. Een
groep bezig geweest met de visie en de andere groep is bezig geweest met de doorgaande lijn
(soort planning). Hieruit is een plan van aanpak voortgekomen.
Plan is nu om in januari te starten. Hiervoor is fte gespaard. Er zal een open deuren beleid zijn
waardoor het KDV binnen de wettelijke kaders blijft.
Diana: Komt er nog een info avond voor de 2-3 groep? Leerkrachten hebben aangegeven dat er
bij de ouders geen directe behoefte is aan een aparte bijeenkomst. Er zal nog een algemene mail
gestuurd worden vanuit de leerkrachten met de ervaringen tot nu toe.
Ellis: Heeft de oudervereniging gemaild over de schoolfotograaf. OV gaat kijken of het budgettair
past om over te stappen naar een andere schoolfotograaf.
Diana: Is er al iets bekend over kerst? Kerstviering is donderdag van 18.00-20.00 uur in de kerk
(alleen voor kinderen). Naderhand gezamenlijk terug naar school en dan sluiten ze in de klas af.

Vergaderdata 2017-2018:
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

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

