Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen
d.d. 19 maart 2018, aanvang om 19.30 uur

Aanwezig ouders
Aanwezig leerkrachten
Afwezig ouders
Afwezig leerkrachten
Gast
Voorzitter
Notulen

Brechtje Poelman, Diana Rahusen, Ellis Jacobs, Jacques Croes, Iris
Gerards-Bex.
Suzanne Dereumaux, Marian Passtoors, Tiny de Jong en Mirjam
Smolders.
Annelies van Straaten
Gerry de Bruyn (directeur)
Jacques Croes
Brechtje Poelman

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen 22 februari 2018
Aangevuld en vastgesteld
3. Open Punten Lijst (OPL)
Geen punten
4. Hoe wordt invulling gegeven aan “passend onderwijs” en wat zijn de ervaringen (ter
informatie en eventueel follow-up bepalen).
MR lid geeft aan dat er meerdere signalen zijn dat ouders niet tevreden zijn over de uitvoering van
het passend onderwijs. Het is lastig signalen te duiden omdat het om specifieke ervaringen gaat
van ouders. MR vindt het belangrijk dat ouders dit kenbaar maken aan de school zodat actief
gekeken kan worden wat en hoe we het passend onderwijs kunnen verbeteren. Dit kan bij de
schoolleiding of door een mail te sturen naar de MR.
Gerrie gaat proactief informatie ophalen bij leerkrachten en ouders over de beleving van
gesprekken i.h.k.v. passend onderwijs.
5. Jaarplanning (ter informatie)
Niet besproken, wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
6. Bespreken open vragen enquête en onderwerpen bepalen om te agenderen
(meningsvorming)  achterband informatie.
Uit de inventarisatie van de enquête zijn de volgende onderwerpen geformuleerd:
 Sociale vaardigheden ontwikkelen, nog niet besproken.
 Onderwijs op maat. Onderwijs op maat behoeft aandacht. De communicatie met ouders kan
verbeterd worden en gekeken kan worden naar meer uniformiteit.
 Onderwijs vernieuwing, nog niet besproken.
 WOC. Aandachtspunt is de monitoring van resultaten. Werkgroep rapport kijkt hoe hier beter
over gerapporteerd kan worden. Werkgroep WOC kijkt naar de manier hoe de doelen behaald
worden. Donderdag 21 juni op agenda van de MR.
 Continurooster. Tijdens de vergadering van 25 okt. 2017 is het volgende hierover
afgesproken:

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

7. Wel of geen nieuw tevredenheidsonderzoek en dat eventueel voorbereiden
(meningsvorming).
Dit punt is niet besproken en wordt opnieuw geagendeerd.
8. Advies uitbrengen met betrekking tot formatieplan.
Dit punt wordt besproken met de personeelsgeledingen van de MR.
9. Rondvraag
Staking: Gaat de Wilderen staken? Ja op 13 april zal ook de Wilderen gaan staken. Het is aan de
leerkrachten zelf of zij wel of niet staken en hoe zij invulling geven aan deze dag. Skozok zal deze
stakingsdag niet uit betalen. Er wordt in ieder geval geen les gegeven. Leerkrachten die besluiten
niet te staken werken deze dag op school.
10. 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

