Notulen Medezeggenschapsraad De Wilge
Datum en tijd:
Locatie:
Aanwezig:

Notulist:

19 september 2017, 19:45
De Wilge, docentenkamer
Lidwien Vos (eerste gedeelte)
René Glas
Laura Luijf
Marco van Leeuwen
Diederik Miedema
Barbara Moons
Laura Luijf

Deel 1: Medezeggenschapsraad vooroverleg (19:45 tot 20:45)
1. Opening
Diederik opent de vergadering. Welkom Barbara!
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Notulen 13 juli 2017
We lopen de notulen van 12 juni na. Marco past de notulen aan bij het kopje mededelingen.
4. Mededelingen
- 5 oktober stakingsdag voor het onderwijs. Die dag is er geen onderwijs.
- 13 en 14 november zijn we “host” voor IPC Europa.
- Timetalks: presentaties van leerkrachten en leerlingen vanuit ATscholen voor iedereen die
daarvoor belangstelling heeft in de Vorstin op 10 oktober.
- Laura neemt tijdelijk MR mail over, totdat Miranda terug is.
- Een ouder heeft zich aangemeld als lid voor de MR.

5. Dislocatie de Wilgetak
a. Ervaring eerste weken
Rustige start. We zijn nog even druk met het afronden van de laatste dingen. Ouders
mochten voor de vakantie kijken op de nieuwe locatie. De startgesprekken zijn gehouden
op de locatie. Voor ouders met meerdere kinderen was dit wat onhandig in tijd. Alle
groepen 3 tot en met groep 8 zijn op bezoek geweest naar de nieuwe locatie om een
plant te brengen. Voor de herfstvakantie zal een evaluatie met ouders gehouden
worden. Leerkrachten ervaren het als een rustige omgeving.
b. Status veiligheidsplan
Het veiligheidsplan is nog niet klaar. Het is besproken met de leerkrachten. Komt terug op
een volgende vergadering.
6. TPO
a. Evaluatie 2016-2017 leerjaar 4
Er is niet veel veranderd in de ontwikkeling tov vorige jaren. Er wordt om de twee jaar een extern

onderzoek gehouden. Dit is in het voorjaar geweest. In het najaar zullen we daar de resultaten
van krijgen.
b. TPO-plan 2017-2018 leerjaar 5
Vanaf de kleuters is er geen onderscheid meer tussen TPO en het reguliere onderwijs. Veel overlap
met het vorige plan, vorige schooljaar. Het plan heeft dezelfde vragen als het vorige plan.
7. School enquête
Niet veel reacties gekregen. Veel ouders die kinderen in de kleuterklas hebben de enquete
ingevuld. Het doel is een peiling te houden één keer in de twee jaar. Over het algemeen is er een
positieve score behaald.
8. Schoolplan
Uitgesteld naar de volgende vergadering. Eerst met het team bespreken.
9. Sluiting

PAUZE 20:40 tot 20:45
Deel 2: Medezeggenschapsraad overleg met Directie (20:45 tot 21:30)
10. Opening
Diederik opent tweede deel van de vergadering.
11. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
12. Mededelingen
Geen.
13. Dislocatie De Wilgetak
We wachten de evaluatie met de ouders af.
14. TPO
Zie eerste gedeelte.
15. Reglement OR
Volgende vergadering.
16. Huishoudelijk reglement MR
Volgende vergadering.
17. Sluiting

Bijlage Concept volgende agenda 2017-2018

Woensdag 15 november 2017

o
Evaluatie gym groepen 7 (TI)
o
Dislocatie (TI)
o
IPC
o
PO
o
Begroting 2018

Maandag 15 januari 2018
o
Onderwijs ondersteunende ICT in het curriculum
o
LA-LB schaal

Dinsdag 13 maart 2018
o
Reglementen MR
Woensdag 16 mei 2018
o
Schoolgids
Maandag 2 juli 2018
o
Schoolplan
2018-2019

September
o
Dislocatie vanaf schooljaar 2019-2020

Termijnen:
Bijlage bij de notulen: aan/aftreden van de MR-leden:
Jasper de Bock
René Glas
Diederik Miedema
Bas de Groot
Miranda Mulder
Willy van der Lubbe
Laura Versteeg
Marco van Leeuwen

Aftreden januari 2018
Aftreden januari 2018
Aftreden augustus 2017
Aftreden januari 2019
Aftreden augustus 2017
Aftreden augustus 2018
Aftreden augustus 2018
Aftreden september 2019

Tweede termijn
Tweede termijn
Eerste termijn
Eerste termijn
Tweede termijn
Tweede termijn
Tweede termijn
Eerste termijn

