
 

Notulen 

MR-vergadering OBS De Wilgenstam 
 

9 mei  2017 -  20:00 uur op de Meidoornsingel  
 
 
Aanwezig personeelsgeleding: Jacqueline, Donna, Ingrid, Sonja en Ümmü 
                                                       
Aanwezig oudergeleding: Niels (plaatsvervangend voorzitter voor deze vergadering) en Kristel 
 
Afwezig oudergeleding: Sander, Antoinet en Bregje 
 
Aanwezig: Patrick van Peer (vanuit BAC), Annemiek Dijkhuizen en Jan Veenker (bovenschools 
management) 

  
 
 

1. Agenda 
2. Vaststellen notulen 11 april 2017 
3. Voorbereiding gesprek met Annemiek (20.00-20.30) 
4. Gesprek met Annemiek (20.30-21.30) 
5. W.v.t.t.k. 

 
 
Ad 1. 
Agenda is goedgekeurd 
 
Ad 2.  
Notulen zijn goedgekeurd 
 
Ad 3. 
Voorbereiding gesprek met Annemiek (20.00-20.30) 
Vanuit de MR en de aanwezige leden van de BAC is meer uitleg gewenst over de procedure van de 
sollicitatie en aanstelling van een nieuwe directeur. De communicatie van het bovenschools 
management dient besproken te worden.  

 
Ad 4. 
Gesprek met Annemiek (20.30-21.30) 
Annemiek Dijkhuizen is aangeschoven samen met Jan Veenker.   
Annemieke zegt dat de BAC goede voorbereidingen heeft gedaan en een  mooi profiel heeft 
gemaakt. Er zijn 17 sollicitatiebrieven binnengekomen. Jeanine heeft ook gesolliciteerd. Bij de 1e 
selectie van de brieven waren geen kandidaten die aan het profiel voldeden. Procedure moest 
worden stopgezet hierdoor. Bij een directeurswissel wordt tijdelijk een interim directeur aangesteld. 
 
Jeanine heeft de rol van adjunct directeur na het overlijden van Jan Esser goed opgepakt. Het team 
van de Wilgenstam wil Jeanine als directeur. Jan Veenker zegt dat er voldoende vertrouwen is in 
haar. Maar dat het ook een gok is om i.p.v. een senior een junior directeur aan te stellen.  
 
Gezien de vele gebeurtenissen en met het oog op een kindcentrum is er gekozen voor de constructie 
met interim directeur. De communicatie hierover naar de BAC en de MR is vanuit ons niet duidelijk 
geweest. Daarvoor onze welgemeende excuses. 



 

De interim directeur is qua profiel afgestemd op Jeanine. Past goed aan. Jan zegt dat rekening 
gehouden dient te worden om de functie/woord als interim directeur anders 
geplaatst/gepositioneerd moet worden.  
 
Jeanine gaat de directeurstaken uitvoeren en Peter blijft tot het einde van het schooljaar directeur 
en begeleidt Jeanine. Er is verwarring ontstaan over de positionering van Jeanine. Dat hebben wij 
onderschat aldus Jan en Annemiek. Er is sowieso nog veel onduidelijk voor de leden van de BAC en 
de MR. Op vrijdag 19 mei a.s. hebben wij een gesprek met Jeanine en zal er meer duidelijk worden. 
 
Donderdag 1 juni 15.45 uur vindt er met Annemieke en Jan terugkoppeling naar BAC toe. 
Terugkoppeling naar MR doet BAC. 
Jan geeft aan dat als er tussendoor nog vragen zijn er contact met hem en Annemiek opgenomen 
mag worden.  
 
Ad 5. 
W.v.t.t.k.  
Sonja: MR wil betrokken worden bij het aankomende formatiebudget. Dit wordt een punt op de 
nieuwe actielijst.  
Op 6 juni onder voorbehoud extra MR vergadering m.b.t. de uitkomsten van de terugkoppeling van 
de BAC naar de MR toe. 
Op 13 juni MR vergadering met directie.  Bregje nodigt Jeanine uit hiervoor.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 
 
Notulen gemaakt door: Jacqueline Moerman 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


