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Jaarverslag medezeggenschapsraad OBS De Wilgenstam 
Schooljaar 2016-2017 

 
Verkiezingen MR:  
 
In het begin van het schooljaar 2016-2017 ontstond er in de oudergeleding een vacature. Er is een 
vacature geplaatst en er heeft 1 kandidaat-ouder gereageerd, Kristel Arntz is dus zonder verkiezingen 
geïnstalleerd als nieuw ouder-lid.   
 
Een aantal onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest in de MR: 
 
 
Integraal Kind Centrum 
 
In de oriëntatiefase van een mogelijke start voor de Wilgenstam als IKC (met een tweede externe 
partner) heeft de MR dit meerdere malen geagendeerd en besproken met de directie en 
bovenschoolse manager. Als MR blijven we een vinger aan de pols houden en vragen de directie met 
een tijdpad te komen. 
 
Sollicitatieprocedure nieuwe directeur  
 
De MR heeft een rol gespeeld in de sollicitatie procedure en benoeming van de nieuwe directeur. 
Nadat de MR was geïnformeerd door Peter Bergen inzake zijn pensionering heeft de MR contact 
gelegd met BOOR inzake het tijdspad van de sollicitatieprocedure. De MR heeft een rol gespeeld in 
de vaststelling van de functieomschrijving , heeft zitting gehad in de sollicitatiecommissie en heeft 
kritische vragen gesteld omtrent de wijze van communicatie vanuit BOOR. DE MR is tevreden met de 
benoeming van Jeanine Barneveld. 
 
Diversen 
 
De MR heeft zich gedurende het schooljaar 2016-2017 met meerdere minder omvangrijke thema’s 
bezig gehouden.  

1. Veiligheid schoolplein; 
2. Samenwerking met Mundo inzake afstemming van een eenduidig beleid in hoe om te gaan 

met de leerlingen ten tijde van de pauzes en de overdracht van de leerkracht naar Mundo en 
vice versa. Dit is voortgekomen uit bezorgdheid van ouders (gemeld bij MR) en ervaringen 
van de leerkrachten; 

3. De oudergeleding  heeft samen met een aantal andere ouders gesproken met de 
onderwijsinspectie (januari 2017) t.b.v. het kwaliteitsonderzoek. Het kwaliteitsonderzoek 
heeft geleid tot de aanvraag van de status excellente school; 

4. De MR heeft de directie geadviseerd om de marketing en communicatie rondom de 
Wilgenstam onder de loep te nemen en heeft dit tevens als speerpunt laten opnemen in de 
taakomschrijving van de vacature van de nieuwe directeur; 

5. Verandering TSO voor schooljaar 2017-2018. 
 
Instemming MR 

- De MR heeft ingestemd met het aangeboden schoolplan nadat er een verscherping is 
voorgesteld op het onderdeel visie; 

- De MR heeft ingestemd met de begroting. 


