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Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 
d.d. 25 mei 2018, aanvang om 19.30 uur 

 

 

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

Aanwezig leerkrachten Suzanne Dereumaux, Marian Passtoors en Mirjam Smolders. 

Afwezig ouders - 

Afwezig leerkrachten Annelies van Straaten, Tiny de Jong 

Gast Gerry de Bruyn (directeur) 

Voorzitter Jacques Croes 

Notulen Brechtje Poelman 

 
 

1. Vaststellen agenda 

 

2. Goedkeuren notulen 17 april 2018, Goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen: 

- De IEP (vervanger van CITO) eindtoets is heel goed gemaakt en is boven het landelijk 

gemiddelde. 

- Door een mistelling blijkt dat de Wilderen 2 fte moet krimpen in formatie. Daarnaast is 

de ratio leerkracht-leerling verhoogd van 22.3 naar 23. Dit maakt dat een herschikking 

van groepen noodzakelijk is. In overleg met leerkrachten en de leerkrachtgeleding van de 

MR is besloten de groepen 7-8 te herschikken. 

De oudergeleding van de MR vindt – op het eerste gezicht – dit geen wenselijke situatie. 

School geeft echter aan dat dit om moverende redenen de beste optie is. 

 

4. OPL: 

Informatie vanuit school welk besluit genomen is t.a.v. besteding budget “werkdruk 

verlaging”. (Notulen MR 17 april 2018 punt onderwijsvernieuwing) 

In overleg met de personeelsgeledingen van de MR is besloten dat het extra budget t.b.v. 

werkdrukverlaging gaat naar: 

- 0,3 fte leerkracht formatie 

- Vakleerkracht gym 

- Onderwijsassistent 

- Conciërge fysieke klussen 

De oudergeleding van de MR geeft aan het belangrijk te vinden dat in het komende jaar 

een onderwijsassistent ingezet wordt op de groepen 4 en 6 in verband met de grootte 

van deze groepen.  

 

Informatie vanuit school m.b.t vervolg groep 2/3. (Notulen MR 17 april 2018 punt 8) 

Ook in het komend studiejaar zal er een 2/3 groep worden geformeerd gezien de 

positieve feedback.  

De oudergeledingen geeft aan het wenselijk te vinden om actief aan de slag te gaan om 

de hele groep 2/3 conform dit concept in te richten. Op dit moment is dit nog niet mogelijk 

in verband met scholing van de leerkrachten. Hopelijk kan dit opgepakt worden in het 

komende jaar. 
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5. Ter besluit de jaarplanning doornemen en aan de hand 

daarvan onderwerpen tijdig agenderen. Beoordelen 

welke onderwerpen volgens de jaarplanning gedaan 

hadden moeten worden en alsnog ingehaald moeten 

worden.  

Doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

6. Besluit: Bijlage MR voor de schoolgids 

Doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

7. Rondvraag 

- Laatste vrijdag voor de zomervakantie is calamiteiten dag en zal bij het uitblijven van 

een calamiteit een vrije dag zijn voor de kinderen.  

- Studiedagen 2018-2019. Het schema is besproken in de MR. De oudergeleding geeft 

aan het wenselijk te vinden om te komen tot een iets betere verdeling van halve en hele 

dagen. Voorstel is om 6-12 hele dag studiedag te hebben en 11-4 te schuiven naar 9-4.  

 

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 
 

 

 

 

 


