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Schooljaar 2015-2016
Verkiezingen MR:
In het begin van het schooljaar 2015-2016 ontstonden er twee vacatures voor nieuw ouder-leden. Na
een oproep van de medezeggenschapraad hebben zich twee kandidaten gemeld, Het was dus niet
nodig verkiezingen te organiseren. De nieuwe leden Antoinette Toussaint en Niels Groeneveld zijn in
november geïnstalleerd voor een periode van drie jaar.
Een aantal onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde geweest in de MR:
Werkweek
Op advies van de MR heeft de school een duidelijke visie omtrent de werkweken vanaf groep 5 tot en
met 8 op papier gezet. Besloten is om door te gaan met de werkweken in de huidige vorm, vanwege
de grote meerwaarde die het heeft.
Integraal Kind Centrum
De gemeente Rotterdam wil een proef starten met aantal integrale kindcentra en De Wilgenstam
heeft hiervoor interesse getoond. In meerdere vergaderingen is dit onderwerp uitgebreid besproken
en eenmaal is de bovenschools directeur Annemiek Dijkhuizen uitgenodigd om hierover te spreken.
Wij wachten nu op een uitgewerkt plan en aangezien dit onder andere zal betekenen dat de
onderwijskundige doelstellingen van de school veranderen, zal de MR hier uiteindelijk mee moeten
instemmen. Indien er concrete plannen komen, dan zal de MR dit uiteraard bij haar achterban
neerleggen.
Schoolplan 2016-2020
De directeur heeft een concept-schoolplan opgesteld, dat door de MR is bestudeerd en een aantal
op- of aanmerkingen op dit concept gemaakt. Het schoolplan is aangepast en in de volgende
vergadering zal besloten worden of de MR kan instemmen met de nieuwe versie.
Nieuwe directeur
Na dit schooljaar gaat onze huidige directeur met pensioen, in januari zal een vacature geplaatst
worden. De MR heeft dit al besproken met de bovenschools directeur en zal leden leveren aan de
sollicitatiecommissie.
Diversen
De MR heeft zich gedurende het schooljaar 2015-2016 met meerdere minder omvangrijke thema’s
bezig gehouden. De resultaten van het leerlingentevredenheidsonderzoek zijn besproken. Daarnaast
laat de medezeggenschapsraad zich regelmatig informeren over de pestincidenten op school.
Afscheid van MR-leden
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Dit jaar liep het zittingstermijn van ouder-lid Susanne van der Bij af en personeelslid Lya van den
Haspel stopt omdat ze met pensioen gaat. Suzanne stelt zich niet herkiesbaar. We nemen afscheid
van Susanne, die eerst onze secretaris en later onze voorzitter is geweest . We danken Susanne en
Lya voor hun inzet en waardevolle bijdrage de afgelopen jaren. Ümmu zal Lya gaan opvolgen in de
personeelsgeleding en Kristel Arntz zal Susanne gaan opvolgen in de oudergeleding.
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