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Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 
d.d. 22 februari 2018, aanvang om 20.00 uur 

 

 

Aanwezig ouders Brechtje Poelman, Diana Rahusen, Jacques Croes en Iris Gerards-Bex. 

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

Afwezig ouders Ellis Jacobs 

Afwezig leerkrachten Suzanne Dereumaux, Annelies van Straaten 

Gast Gerry de Bruyn (directeur) 

Voorzitter Jacques Croes 

Notulen Brechtje Poelman 

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

2. Notulen 17 januari 2018 

Goedgekeurd. 

 

3. Open Punten Lijst (OPL) 

a. Vermelding klachtenregeling op website en schoolgids 

Het klopt inderdaad dat de klachtenregeling niet goed in de schoolgids staat. Dit zal 

aangepast worden bij het vaststellen van de schoolgids voor volgend jaar omdat tussentijds 

de schoolgids niet aangepast mag worden. 

 

b. Vermelding vrijwillige ouderbijdrage op website en schoolgids 

Idem voor de vrijwillige bijdrage. 

 

c. 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. 

De RI&E is inderdaad niet uitgevoerd in de nieuwe school. Dit wordt opgepakt i.s.m. Skozok.  

Maart 2018: RI&E is uitgevoerd en is besproken met personeelslid van de MR. Samen met de 

preventiemedewerker zal het Plan van aanpak besproken worden. Volgende MR zal het plan 

van aanpak gereed zijn.  

 

4. Basismodel/overlegmodel 

De Wilderen kan kiezen voor een basismodel of een overlegmodel. Het verschil tussen beide 

staat uitgelegd in de bijlage. De MR heeft de directie bevraagd op de beide modellen en zal in de 

volgende vergadering een advies uitbrengen. 

Er komt voorlichting voor het personeel. Aan de hand hiervan zal de personeelsgeleding van de 

MR een besluit nemen en een invoeringsplan maken.  
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5. Formatieplan 

Het formatie plan van de Wilderen is ter informatie verstrekt aan de MR. Enkele leden hebben een 

opmerking gemaakt over: 

 De notitie waarin het lijkt dat de formatie leidend is ten opzichte van de ideale indeling van de 

klassen voor kinderen. 

 Wel/niet keuze van een 2-3 klas, wat is de visie van de school over de 2-3 klas. 

 Hoe wordt er gekeken naar de voorkeur van leerkrachten versus het belang van de groep. 

  

De MR heeft de directie hierop bevraagd en zal in de volgende vergadering een advies 

uitbrengen. 

 

6. Het rapport  

Is dit nu het nieuwe rapport naar aanleiding van de enquête? Nee dit is nog niet het aangepaste 

rapport. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal het rapport aangepast worden.  

 

7. Rondvraag 

Diana: Kunnen wij het continu rooster nog een keer agenderen? 

Brechtje: Passend onderwijs. Er zijn meerdere ouders die opmerkingen maken over de wijze 

waarop de Wilderen vorm geeft aan het passend onderwijs. Deze signalen lijken niet besproken te 

worden met de schoolleiding of andere betrokkenen. Brechtje vraagt zich af wat hiermee te doen 

zodat dit een bespreekbaar onderwerp wordt.  

De MR geeft het advies deze ouders te vragen een brief te sturen naar de MR. Brechtje zal dit zo 

communiceren.  

 

8. 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 
 

 

 

 

 


