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Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 
d.d. 17 januari 2018, aanvang om 19.30 uur 

 

 

Aanwezig ouders Brechtje Poelman, Diana Rahusen, Ellis Jacobs, Jacques Croes, Iris 
Gerards-Bex en Ingrid van de Ven (overdracht). 

Aanwezig leerkrachten Suzanne Dereumaux, Marian Passtoors, Tiny de Jong en Mirjam 
Smolders. 

Afwezig ouders - 

Afwezig leerkrachten Annelies van Straaten 

Gast Gerry de Bruyn (directeur) 

Voorzitter Ingrid van de Ven 

Notulen Brechtje Poelman 

 
 

1. Opening 

 

2. Mededeling en rondvraag  

Gerry: er zijn geen mededelingen vanuit de directie 

Jacques: heeft het inspectie rapport gelezen uit 2014. Hier zitten 2 punten die niet op orde zijn.  

1) de klachtenregeling. De opbouw van het klachten melden is niet bindend en dit staat niet 

vermeld op de website/schoolgids. 

2) de vrijwillige bijdrage. De ouder bijdrage is vrijwillig. Op de website/schoolgids hoort hierbij ook 

het bedrag vermeld te worden en tevens ook het bedrag. Het bedrag staat niet vermeld. 

 

3. Voorstellen nieuwe leden  

Iris Gerards, moeder van Krijn is nieuw en stelt zich voor. 

Jacques Croes, vader van Guus en Bram is nieuw en stelt zich voor. 

 

4. Noodplan vervanging 

De vervangingsproblematiek wordt steeds groter. Wat is het beleid nu en kunnen we hier iets aan 

doen?  

Per school zijn de afspraken anders. Wat er tot nu toe gebeurt, is dat we in eerste instantie 

medewerkers uit de pool inzetten, medewerkers inzetten die wel meer willen werken, ouders met 

onderwijsbevoegdheid zijn welkom. Opdelen is niet wenselijk maar gebeurt wel af en toe. 

Gelukkig heeft school nog geen kinderen naar huis hoeven sturen. 

We proberen hier zo secuur mogelijk mee om te gaan. 

Beleid dat nu gevoerd wordt door de MR als meest haalbaar geacht. 

 

5. RI&E/ARBO inventarisatie 

Hoe up to date is de risico inventarisatie? Hoe diepgaand is deze RI&E? 

Vorig jaar heeft er een medewerkers- en ouder tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Voor de 

volgende MR vergadering zal Gerrie de MR informeren over de laatst uitgevoerde RI&E om 

gezamenlijk te bekijken wat er nog mist. En of hier tevens een risico-inventarisatie m.b.t. 

medewerkers aan toegevoegd kan worden.   

 

6. Verkeerssituatie 

De wijkagent heeft een aantal keren spreekuren gedaan bij de Wilderen. Ouders hebben zich ook 

gemeld i.v.m. de verkeerssituatie. Samen met de oudervereniging, de netwerkadviseur en de 

gemeente (wethouder) is er gekeken naar de situatie. De OV en de netwerkadviseur maken een 

plan en dit zal besproken worden bij de gemeente. 
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Advies MR: is het mogelijk om te gaan werken met klaarovers? 

 

7. Rol MR/OV 

Wat hoort bij de oudervereniging en wat hoort bij de 

medezeggenschapsraad? 

MR is beleid en OV is meer uitvoerend en organiseert samen met ouders activiteiten. 

 

8. Basismodel/overlegmodel 

Er komt een uitleg over het basismodel en het overlegmodel. Voor augustus 2018 zal de school 

een keuze moeten maken voor welk model ze kiest. De volgende keer zal dit ingebracht worden in 

de MR door Gerry. 

 

9. Brengen en halen kinderen 

In hoeverre is de afspraak dat kinderen uit groep 2 na de herfstvakantie niet meer naar binnen 

gebracht mogen worden door de ouders. Dit is niet meer relevant door het inloop kwartiertje. 

 

10. Ervaringen instroomgroep 

Wat zijn de ervaringen van de instroomgroep tot nu toe? Tot nu toe gaat het heel positief. 

Reacties van ouders en peuters zijn ook heel positief.  

 

11. Rollen en taken binnen de MR (gedeelte zonder Gerry) 

Jacques, voorzitter 

Mirjam, vicevoorzitter 

Brechtje, notulist 

 

12. Terugkoppeling training 

Wat opviel bij de training is dat de verschillende MR’en op verschillend niveau functioneren. 

Verbeterpunten voor onze MR: 

o Jaarplanning bespreken en kiezen welke punten de MR relevant vinden gezien de 

ontwikkelingen bij de Wilderen. 

o Bij de agenda aangeven wat is het MR recht is. 

o Opbouw MR vergadering aanpassen  dit bespreekt Jacques met Gerry. 

 

13. Punten enquête 

In de enquête die werd gehouden om de nieuwe MR-leden te kiezen, zijn er ook een paar open 

vragen aan de ouders voorgelegd. De MR zal in de volgende vergadering aan de slag gaan met 

de meest prioritaire punten die hieruit voortkwamen.  

 

14. Input Wilderikje 

Kijken of het mogelijk is een link te publiceren in het Wilderikje naar de notulen van de MR. 

 

15. Sluiting 

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 

 


