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Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 
d.d. 21 juni 2018, aanvang om 20.00 uur 

 

 

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

Aanwezig leerkrachten Suzanne Dereumaux, Marian Passtoors, en Mirjam Smolders, Carmen 
van Strijdhoven (vervanging) en Jos van der Looy (vervanging) 

Afwezig ouders - 

Afwezig leerkrachten Tiny de Jong, Annelies van Straaten 

Gast Gerry de Bruyn (directeur) 

Voorzitter Jacques Croes 

Notulen Brechtje Poelman 

 
 

1. Opening 

Mededeling: In verband met de langdurige afwezigheid van Tiny en Annelies worden zij 

tijdelijk vervangen door Carmen van Strijdhoven (vervanging Annelies) en Jos van der Looy 

(vervanging Tiny). 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Goedkeuren notulen 23 mei 2018, Goedgekeurd. 

 

4. Ter informatie: WOC. Pieter en Marian geven een toelichting op WOC  

Korte samenvatting van het ontstaan van het NOC / WOC (Wilderen Onderwijs Concept) 

n.a.v. raadsbesluit 2011, kaders en afspraken en waarom is voor deze aanpak gekozen. 

 

Speerpunten 2018-2019 WOC: 

 Uitbreiden en verbeteren ontwikkel portfolio 

 Leerstijlen uitbreiden 

 Gericht op individuele ontwikkeling van kinderen 

 Organisatie door de school heen 

 

Samenvatting: 

 WOC wordt positief ervaren 

 Tip is om een terugkoppeling aan ouders te geven over 21e -eeuwse 

vaardigheden. 

 Borgen dat kinderen breed in aanraking komen met onderwerpen. 

 Specifieke aandacht voor WOC in rapport. 

 

5. Ter informatie: Toelichting van Ellis op sollicitatie  

Er waren 16 kandidaten en 4 kandidaten zijn uitgenodigd voor gesprek. 

De sollicitatie procedure is goed verlopen. Zowel Ellis als de schooldirectie hebben de 

bijdrage van Ellis (ouder participatie) aan de sollicitatieprocedure als positief ervaren. 

Inmiddels is Marco Verhagen aangenomen en zal direct na de vakantie starten als 

gymdocent.  

 

6. Ter bepaling volgende stappen: Schoolgids (Gerry) 



 

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

De schoolgids is in concept rondgestuurd. De schoolgids 

is ingrijpend gewijzigd. Afgesproken is dat de MR ouders 

voor 27 juni reageren naar Ellis en dat Ellis voor 29 juni 

de reacties doorstuurt naar Gerry. Gerry geeft voor 5 juli 

een terugkoppeling over de wijzigingen. 

 

7. Ter besluitvorming: Vergaderdata schooljaar 2018-2019 (Brechtje) 

Besluit: Vergadering 23 april komt te vervallen en de tijden worden conform afspraak 

omgedraaid. 

 

8. Ter discussie: Evaluatie MR vergaderingen (allen) 

De MR evaluatie is opgebouwd uit de volgende 3 vragen: 

I. De onderwerpen die we bespreken, zijn dat de juiste onderwerpen? 

II. Het dilemma (weten dat er in de groep iets speelt) en de paradox: praten vanuit 

eigen belang vs. opkomen voor het eigen kind en/of de groep van het kind. 

III. Hoe zorgen we dat als we iets uitgespreken met respect en wederzijds 

vertrouwen? 

 

Discussie: 

I. Richtlijnen hanteren en toevoegen aan agenda: Ter informatie / Advies / Besluit 

en oudergeledingen / personeelsgeledingen of beide. 

Suzanne stuurt recente richtlijnen door aan de MR. 

II. Het is een dilemma rol ouder en rol MR-lid  

Belangrijk is om duidelijk aan te geven welke onderwerpen je wilt bespreken en 

stel de onderwerpen vragend ter discussie. 

III. Belangrijk is dat we allen letten op de tone of voice. Vragen stellen mag om een 

situatie duidelijk en helder te krijgen en hoeft niet gezien te worden als geen 

vertrouwen. 

 

Extra: MR gaat de redacteur van het Wilderikje (Angelique van Baalen vragen om de 

agenda en een link naar de notulen te publiceren. 

 

MR zal foto van leden plaatsen op de website van de Wilderen. Contactpersonen 

hiervoor zijn Nick Seinstra en Wim Velthuizen. 

 

9. Rondvraag 

 In de uitnodiging t.b.v. de rapport gesprekken is gevraagd of je een behoefte hebt 

aan een rapport gesprek zonder dat het rapport als meegegeven is. Kan hier de 

volgende keer op gelet worden? 

 Boekbesprekingen tijdens CITO toetsweek is niet handig en of de planning van de 

boekbespreking af en toe omgekeerd kan worden bijv. van Z-A i.p.v. A-Z. 

 

10. Sluiting 
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Actielijst 

Iedereen Reageren op schoolgids 27 juni 2018 

Ellis Reacties verzamelen en doorgeven aan GdB 29 juni 2018 

Gerry  Terugkoppeling wijzigingen schoolgids 5 juli 2018 

Brechtje en 
Angelique van 
Baalen 

Vragen aan redacteur Wilderikje om link naar 
notulen op te nemen in Wilderikje 

 

Wim/Nick Foto’s plaatsen op website van MR leden  

 

 

Vergaderdata 2018-2019:  

Dinsdag 18 september 2018 om 19.30 uur 

Woensdag 24 oktober 2018 om 20.00 uur 

Maandag 19 november 2018 om 19.30 uur 

Woensdag 23 januari 2019 om 20.00 uur 

Donderdag 28 februari 2019 om 19.30 uur 

Maandag 25 maart 2019 om 20.00 uur 

Woensdag 22 mei 2019 om 19.30 uur 

Donderdag 20 juni 2019 om 20.00 uur 

  
 

 

 

 


