Notulen Medezeggenschapsraad De Wilge van 13 maart 2018
Afwezig: Bas
Deel 1 Medezeggenschapsraad overleg met Directie
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2.
3.
4.
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6.
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8.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Vaststellen agenda
De voorzitter stelt de agenda ongewijzigd vast.
Notulen 15 jan 2018
De notulen worden met enkele kleine aanpassingen vastgesteld.
Mededelingen
- Er is een discussie gevoerd over het wel of niet door laten gaan van een vergadering van
leerkrachten op de stakingsdag van 14 maart. Voortaan wordt hier van te voren onderling
over gecommuniceerd.
- Lidwien heeft aangegeven op welke wijze er wordt gezocht naar nieuwe personeel,
zowel nieuwe jonge leerkrachten als gekwalificeerde zij-instromers. Interne opleiding is
hierbij mogelijk i.s.m. AT-stichting. Diverse zij-instromers zullen aan een dergelijk traject
beginnen binnen de AT-scholen. Bij De Wilge is er momenteel geen vacature maar een
kandidaat zal per 1 april in onderwijs gaan meedraaien. Hier is vanuit de overheid subsidie
voor.
- In het laatste schoolplan wordt meer ICT in de reken- en taalmethodes verwerkt (digitaal
versus schriftjes). Dit werkt werkdruk verminderend maar vergt investeringen in materiaal
(via AT stichting). Er is vervolgens gesproken over een goede balans tussen inzet van ICT
en meer klassieke (niet-digitale) leervormen. Het is in ieder geval niet de bedoeling de
hoeveelheid schermtijd (zoals nu beschreven in de schoolgids) te vergroten.
- Jasper en René gaan voor derde termijn in de MR.
Mogelijk definitief aanpassen onderwijs De Wilge n.a.v. Pilot TPO
Toegezegde notie van directie niet ontvangen, wordt nog aan gewerkt. Het doel is een
school waarin in elke klas hetzelfde wordt aangeboden.
Vaste Onderwerpen
a. Dislocatie De Wilge – geen nieuws
b. IPC succesvol gestart in de onderbouw. Er is tevens voor een paar medewerkers een
studiereis voor IPC geweest naar Engeland.
Vakantierooster
Nieuw: verandering is volle in Pinkstervakantie i.p.v. vrijdag voor de kerst. De MR geeft
positief advies.
Sluiting

Deel 2 Medezeggenschapsraad
Aanwezig: Lies van de Ouderraad
Opening
9. Agenda vastgesteld
10. Notulen 15 januari 2018 vastgesteld
11. Gezamenlijk overleg OR:

L

Lies geeft vanuit de OR uitleg over verandering van Oudervereniging naar Ouderraad om
praktische redenen. Financiën loopt nu bv. onder beheer de AT-stichting, en er is een
regelement opgesteld. De MR is medeverantwoordelijk voor het financiële beleid van de
OR. Er is een reserve waar nuttige doelen voor wordt bedacht. Er komt een vacature voor
een nieuwe voorzitter, Lies blijft aan als penningsmeester.
Het nieuwe OR reglement is besproken op basis van feedback van de MR.
12. Pilot TPO:
MR ziet graag beleidsstuk voor discussie over structureel invoeren van TPO.
13. Reglementen MR schuiven door naar volgende bijeenkomst.
14. Sluiting

