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Notulen Medezeggenschapsraad De Wilderen 

d.d. woensdag 22 mei 2019 om 19.30 uur 

 

 

Aanwezig ouders Jacques Croes, Iris Gerards-Bex, Ellis Jacobs, Laura Lammers, Diana 
Rahusen 

Aanwezig leerkrachten Suzanne Dereumaux, Mirjam Smolders, Tiny de Jong, Carmen van 
Strijdhoven, Marian Passtoors  

Afwezig ouders  

Afwezig leerkrachten  

Gast Gerry de Bruyn (directeur) 

Voorzitter Jacques Croes 

Notulen Laura Lammers / Iris Gerards-Bex 

 
1. Opening 

1. Score Eindtoets groep 8 was boven gemiddeld 

2. Bezoek uit Denemarken, vooral vanwege de samenwerking Kinderstad/School  

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering 

Akkoord.  

 

4. Open punten lijst 

BP/JC: Schrijven opzet jaarverslag MR zodat dit op de site geplaatst kan worden. 

  

5. Ter informatie: schoolplan 

Wijziging t.o.v. agenda: Plan hoeft nog niet goedgekeurd te worden, is nog geen definitieve versie. 

Gerry geeft een korte toelichting op het schoolplan. Belangrijk item blijft de aandacht voor 

gepersonaliseerd leren. Betreft geen koerswijziging maar een voortzetting van de huidige koers. 

Inmiddels zijn 5 onderwijs inhoudelijke werkgroepen (zoals WOC of 123) gevormd waardoor focus 

mogelijk is.  

Het schoolteam heeft haar input op het schoolplan gegeven op studiemiddag. Vanuit de Mr zijn er 

enkele inhoudelijke vragen/opmerkingen gekomen. Gerry zal nog enkele toevoegingen/wijzigingen 

doorvoeren.  

Verder bemerkingen/ opmerkingen vanuit MR graag voor Pinksteren naar Gerry. 

6. Ter besluit: verdere opvolging overleg GMR n.a.v. vertrek meester Jos 

Stuk staat niet op de agenda van de GMR vergadering op 23-5.  

Actie JC: vragen om stuk opnieuw op de agenda te plaatsen 

 

7. Ter info: status implementatie gewijzigde schooltijden 

Gerry geeft een update over de status van de implementatie. Er wordt gewerkt aan nieuwe 

overeenkomsten t.b.v. de vrijwilligers en de TSO medewerkers. 

Daarnaast wordt praktische invulling gegeven aan een ‘draaiboek’ dat de dagelijkse gang van zaken 

beschrijft. 
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De vraag wordt gesteld of er gezamenlijke afspraken gemaakt 

moeten worden over ‘wat te doen wanneer kinderen na een 

kwartier nog niet klaar zijn met eten?”  De huidige regels worden 

niet altijd gehanteerd, nu eten kinderen in groep 1/2/3 soms wel tot 

12.50u.  

Gerry zal in gesprek met overblijfcoördinator bekijken wat voor richtlijn er opgesteld kan worden tav 

bovenstaande. En tevens advies geven om lange uitloop van etenstijd tussen de middag vast te 

voorkomen om vast te wennen aan nieuwe situatie volgend schooljaar.  

Ook wordt gevraagd of ouders op de hoogte zijn wie er toezicht houdt tijdens overblijven? Antwoord is 

dat hier in de brief van Gerry aandacht voor is. Om ouders hier extra over te informeren zal nog een 

aanvullend item in het laatst Wilderikje worden geplaatst (GdB) 

 

8. Ter info: schoolrapportage ouder- en leerlingtevredenheid 

SKOzoK wil inzicht in de tevredenheid van leerlingen van de scholen. Vandaar dat SKOzoK in februari 

2019 een Leerling- en Oudertevredenheidsonderzoek heeft laten uitvoeren.  

Het onderzoek is gehouden onder de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 van Bs De Wilderen. 

Uiteindelijk hebben 167 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Het ouder-onderzoek is gehouden onder 

alle ouders van Bs De Wilderen. Uiteindelijk hebben 140 ouders de vragenlijst ingevuld, wat een 

respons oplevert van 42%. 

Opgemerkt wordt dat niet alle ouders hebben dit ingevuld omdat je moest aangeven welke groep je 

kind zit en daardoor misschien niet anoniem genoeg is 

➔ Aandachtspunt: incidenten tijdens de gym? 

➔ Opvallend: zeer lage NetPromotorScore (pag. 4) 

➔ Communicatie: 

o bijvoorbeeld communicatie over CITO 

o Individuele mails is niet de afspraak, maar wordt wel op prijs gesteld  

Grote lijnen van het onderzoek zullen worden meegenomen in het Koersplan. 

 

9. Ter info: begroting 2019 

Ter informatie doorgenomen.  

10. Ter info: formatie 

 

Gerry licht toe dat het MT en KO een formatievoorstel heeft gemaakt op basis van input die vanuit het 

team is aangeleverd. Ook het groepsbeeld wordt bekeken en meegenomen in de formatie. Inmiddels 

is een basisverdeling gemaakt, waarbij ruimte voor is voor 1 vacature.  

Op 5 juni wordt de voorgestelde formatie aan het team gecommuniceerd, z.s.m. daarna zullen ook de 

ouders geïnformeerd worden. 

De vraag wordt gesteld of de vakdocent Gym blijft. Het antwoord is ja, vakdocent blijft. 

11. Rondvraag 

• Wordt er nog nagedacht over de huidige fietsenstalling? Gerry geeft aan dat er plannen zijn 

maar dat die nog niet definitief zijn. Huidige fietsroutes rondom school niet voor iedereen 

duidelijk. Gerry zal hier de nodige aandacht aan geven in het overleg met de Wijkagent.  

• Is er meer bekend over de afwezigheid van juf Marijke? Communicatie over vervanging was 

niet altijd correct. Juf Marijke zal na Hemelvaart weer gaan starten. 

• Afwezigheid juf Yvonne -> Juf Yvonne is ziek. 
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• In oktober eind termijn voor Ellis en Diana. Actie voor 

volgende vergadering -> aftreedrooster op agenda 

plaatsen 

• Hoe valt de meivakantie volgend jaar, wordt die met de 

middelbare scholen afgestemd? Wordt SKozoK breed 

bepaald, Wilderen heeft daar geen invloed op, alleen studiedagen. 

• Is het nieuwe verkeersplan van de gemeente (tbv sluipverkeer voorkomen Waalre-Dorp) 

bekend bij school? School is geen gesprekspartner? Actie Gerry 

 

12. Sluiting 

 

Actiepunten:  

• BP/JC: Jaarplan vervolledigen en online plaatsen.  

• Allen: groepsfoto volgende MR vergadering 

• JC: Navragen bij GMR wanneer punt van ‘plotseling vertrek meester Jos’ op de GMR agenda 

wordt geplaatst 

• LL / IG: Aftreedrooster op agenda plaatsen 

• LL: Check website goedgekeurde notulen 

• GdB: Extra informatie in Wilderikje over toezicht op kinderen a.g.v. nieuwe schooltijden 

• GdB: Met overblijfcoördinator richtlijnen bespreken conform lunch (wel/niet brood mee naar 

buiten / alvast wennen aan kortere lunchtijden)  

• Allen: Aanleveren input Schoolplan 

• GdB: Bekijken verkeersplan Waalre-Dorp (en mogelijke impact voor Bs De Wilderen) 

• GdB: Overleggen hoe fietsroute rondom school veiliger/duidelijker kan worden gemaakt.  

 

 


