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Ad 1. 

Agenda  

Is goedgekeurd. 

Ad 2.  

Vaststellen notulen 

Zijn na aanpassingen vastgesteld en goedgekeurd. 

Ad 3. 

Actielijst 

Actie Eigenaar Status  

Afstemming beleid van 
gezamenlijke ruimtes tussen 
school en Mundo. 
Er wordt een formele brief 
opgesteld omtrent het 
scheppen van helderheid in het 
beleid naar leerlingen toe. 

Bregje 

Sander 

De brief is nog niet opgesteld. Er is wel over 

gepraat met Jeanine. De brief wordt uiteindelijk 

samen met Jeanine opgesteld. 

Hoe staat het met de aanschaf 

van nieuwe digitale middelen? 

Ingrid 

 

Loopt. Ingrid heeft Jasper gevraagd van de Ipads  

zijn. De zijn van school. Deze zijn aangeschaft met 

het geld van “Leren Loont”.  

Peter geeft echter aan dat er 47.000 euro is 



gereserveerd voor ICT.  

Joost, Jasper en Patrick hebben een plan opgesteld 

wat te licht is bevonden. Zij moeten met een 

nieuw plan komen. 

BAC Sonja Terugkoppeling van BAC naar MR heeft plaats 

gevonden. 

Uitzoeken wie de persoon is die 

in de GMR zit. 

Sander 

Ingrid 

Uitgezocht. Zit niemand in. 

MR wil betrokken worden bij 

het aankomende 

formatiebudget 

Sonja Voltooid. 

 

Ad 4. 

Formele uitkomst n.a.v. bijeenkomst 9 mei jl. 

Jeanine Barneveld is de directeur. Voor 1 dagdeel komt Manja Voogd Jeanine ondersteuning bieden 

als coach. Tussendoor wordt Jeanine beoordeeld om te kijken of zij door kan gaan als directeur op De 

Wilgenstam. Jeanine geeft zelf ook aan indien zij geen coach meer nodig heeft, hiermee gestopt 

wordt. Na 4 en 8 maanden wordt dit ook met BAC besproken. 

Ad 5. 

Formatieplan 2017-2018 

De formatie is rond en wordt z.s.m. mogelijk bekend gemaakt. Er moest 3 ton bezuinigd worden en 

dit is gelukt. Eén kleuterklas zal verdwijnen. De andere klassen blijven behouden. Sultan, Amanda en 

Dominque worden aangesteld. Collega’s hebben FTE ingeleverd om dit rond te krijgen. Het vertrek 

van Ad en Corrie is hierin ook meegenomen. 

Ad 6. 

TSO voorstel 

Er zijn veel ouders die klagen over de prijzen van de TSO of blijven weg, omdat zij de TSO te duur 

vinden als zij dit vergelijken met de andere scholen in de buurt. 

Het voorstel vanuit de directie is om de leerkrachten te laten eten met de kinderen en een rooster 

voor de leerkrachten te maken wanneer zij pleinwacht hebben met Mundo. Hierdoor halveren de 

kosten voor de TSO. Ouders worden niet als optie gezien, omdat dit in het verleden gedaan is en 

geen succes bleek. 

Een continurooster is ook een optie, maar niet voor nu. Dit is een te grote verandering zo vlak voor 

het einde van het schooljaar. Hier kunnen we over een jaar over gaan nadenken. 

 

Ad 7. 

Vaststellen jaarkalender/schooljaarplan 

Peter vertelt dat hij op het laatste moment een format kreeg. Het moest allemaal heel snel in orde 

zijn. Hij heeft alle veranderingen doorgestuurd naar het Bestuur.  



Dit kon nog snel veranderd worden door de Gemeente Rotterdam. Peter heeft een bescheiden 

jaarplan gemaakt. Hij gaat maandag met Jaimy naar Het Ministerie van Onderwijs voor een gesprek 

over de Excellente schoolaanvraag. 

Ad 8.  

Evaluatie normjaartaak 

Dit wordt opgepakt door Jeanine en Ingrid. Dit kunnen we de volgende vergadering bespreken, 

omdat er nog niet is ingevuld. Dit is tevens het 3e jaar dat we met het “overlegmodel” werken wat 

geëvalueerd moet worden. 

Ad 9. 

Opzet vergaderdata 

Jeanine komt het eerste half uur van elke/om de vergadering. Dinsdag is voor iedereen een fijne dag 

om te vergaderen, dus volgend jaar wordt de vergadering ook weer dinsdag. 

Ad 10. 

W.v.t.t.k. 

Marchien wil weer terug in de MR. Dit wordt nagevraagd voordat we op zoek gaan naar nieuwe 

ouders. Bregje blijft voorlopig nog. 

Donna geeft aan dat zij de volgende vergadering wil prikken. De eerste vergadering in het nieuwe 

schooljaar zal dinsdag 29 augustus plaatsvinden. 

 

Notulen gemaakt door: Ümmü Yaman en Jacqueline Moerman 

 

Volgende vergadering: dinsdag 28 augustus 20.00 uur in de personeelsruimte op de Meidoornsingel. 


