Notulen Medezeggenschapsraad De Wilge van 15 januari 2018
Deel 1 Medezeggenschapsraad overleg met Directie
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda
De voorzitter stelt de agenda ongewijzigd vast.
3. Notulen 15 november 2017
De notulen worden met enkele kleine aanpassingen vastgesteld.
4. Mededelingen
Lies van de Ouderraad zou aanwezig zijn. Zij heeft zich echter wegens verhindering alsnog
moeten excuseren. De voorzitter neemt contact met haar op om haar uit te nodigen voor
de volgende vergadering.
5. ICT ondersteuning in het onderwijs
De directie geeft aan dat het gebruik van ICT-middelen in het onderwijs puur ter
ondersteuning van het onderwijs is. Het onderwijs is leidend en het gebruik van ICT is
volgend. Wel constateert de directie dat als gevolg van het gebruik van ICT-middelen het
voor leerkrachten gemakkelijker is geworden om op individueel niveau leerlingen te
ondersteunen. Daarnaast ontvangen leerlingen bij, met name, rekenprogramma’s sneller
feedback op hun sommen, waardoor zij niet blijven “hangen” in het maken van fouten,
maar komen deze eerder naar boven. Als gevolg hiervan is het voor leerkrachten
gemakkelijker om sneller en adequater in te springen.
De directie geeft aan dat recent een enquête is gehouden onder de leerkrachten. Doel
hiervan was inzichtelijk te krijgen welke ICT-programma’s gebruikt werden en welke niet.
De directie geeft aan dat de uitkomst van de enquête is dat inzichtelijk is geworden dat
sommige leerkrachten voorkeuren hebben voor sommige programma’s maar dat dit in
enkele gevallen niet wenselijk is dat deze programma’s ook blijvend gebruikt worden.
Sommige programma’s zullen dan ook niet meer ingezet gaan worden, de abonnementen
worden opgezegd.
6. LA-LB schalen
Vanuit overheidswege is zeven jaar geleden een extra salarisschaal gecreëerd. Dit is de
zogenaamde LB-schaal. Doel van deze schaal is enerzijds het vergroten van
carrièremogelijkheden in het onderwijs en anderzijds het verhogen van de kwaliteit.
Het streven is om minimaal 25% van de leerkrachten in te schalen in de LB-schaal.
Leerkrachten verrichten dan extra taken. Hierbij moet gedacht worden aan het
coördinatorschap van bijvoorbeeld de onderbouw, bovenbouw, reken, ICT en tweetalig
onderwijs. De Wilge benadert de met 23% de gestelde eis van 25% nagenoeg.
De directie geeft aan dat naar verwachting er ook een coördinator komt voor IPC. De
leerkrachten geven aan tevreden te zijn over de coördinatoren. Het zorgt voor
eenduidigheid en verhoging van de kwaliteit.

7. Jaarrapportage 2016-2017
De directie licht de rapportage toe. Het stemt de directie en ook de MR tevreden dat de
CITO-score van leerlingen van De Wilge over het afgelopen jaar 3 punten hoger waren dan
het landelijk gemiddelde.
De directie geeft aan voor de volgende nieuwsbrief een korte samenvatting op te stellen
voor de ouders.
8. Vaste onderwerpen
Dislocatie: Kerst is apart op de dislocatie gevierd tot tevredenheid van leerlingen, ouders
en leerkrachten.
IPC: Recent is een tweede thema gestart: Jonge ondernemers.
TPO: De directie geeft aan in de volgende MR-vergadering met een korte notitie te komen
over de belangrijkste issues en voornemens over een vervolg van TPO. De MR geeft
namelijk aan dat hierover onduidelijkheid bestaat.
9. Begroting
De directie licht enkele detailvragen van de MR over de begroting tot tevredenheid van de
MR nader toe.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
ACTIES
1. Opnemen contact met Lies van de Ouderraad (actie voorzitter MR)
2. Opstellen samenvatting Jaarrapportage 2016-2017 (actie directie)
3. Opstellen notitie inzake TPO (actie directie)

Deel 2 Medezeggenschapsraad
11. Opening
De voorzitter heropent de vergadering buiten afwezigheid van de directie
12. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
13. Gezamenlijk overleg met Ouderraad
Het lid Lies van de Ouderraad is helaas verhinderd. De voorzitter gaat haar opnieuw
uitnodigen voor de volgende MR-vergadering. Zo nodig wordt er een aparte bijeenkomst
gepland.
14. Notulen
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
15. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
16. Derde termijn
De termijn van de leden Jasper de Bock en Rene Glas verlopen. Jasper geeft aan dat hij
graag zitting neemt in de MR voor een derde termijn. Rene Glas is niet aanwezig. De
voorzitter vraagt na bij Rene of hij aanspraak wenst te maken voor een derde termijn.
17. Vaste onderwerpen
Dislocatie: geen
IPC: geen
TPO: De MR constateert dat er een aantal zaken onduidelijk zijn. Er is behoefte aan het
destijds gegeven advies. De voorzitter gaat dit opzoeken.
18. Jaarverslag MR
De voorzitter gaat een concept jaarverslag 2017 opstellen.
19. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van de aanwezigen
Acties:
1. Uitnodigen lid Lies van de Ouderraad (actie voorzitter)
2. Navragen bij Rene Glas of hij aanspraak maakt op een derde termijn (actie voorzitter)
3. Opzoeken gegeven advies over TPO (actie voorzitter)
4. Opstellen Jaarverslag (actie voorzitter)

