VASTGESTELDE NOTULEN
Notulen MR-vergadering OBS De Wilgenstam
7 november 2017 20:00 Meidoornsingel

Aanwezig oudergeleding: Sander, Niels, Kristel en Bregje
Aanwezig geïnteresseerden voor oudergeleding: Judith en Vincent
Aanwezig personeelsgeleding: Ümmü, Ingrid en Jacqueline
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Agenda
Vaststellen notulen 26 september 2017
Mededelingen Jeanine (zie mails)
Mededelingen Sander
MR-verkiezingen
Voorlopige verdeling portefeuilles
Portefeuille communicatie (Kristel)
Aantal leerlingen en formatieoverzicht
Ouderavond & (late) communicatie
W.v.t.t.k.

Voorstelrondje i.v.m. aanwezigheid van de 2 geïnteresseerden voor de oudergeleding
Ad 1.
Agenda
Goedgekeurd.
Ad 2.
Vaststellen notulen 26 september 2017
Ad 9 toevoeging “ouder met vragen nog informeren”.
Ad 3.
Mededelingen Jeanine (zie mails)
Jaarplan MR en mededelingen Jeanine lopen redelijk synchroon. Op 30 november heeft Jeanine een
afspraak met BOOR omtrent huisvesting. De MR heeft hierover instemmingsrecht. Er moet met
Jeanine gecommuniceerd worden waar de MR naar moet gaan kijken m.b.t. de huisvesting. Bregje
stuurt een mail hierover. Coach Manja Voogd heeft via Jeanine aan de MR gevraagd welke
mogelijkheden er zijn voor een tussenevaluatie in januari. Bregje stuurt een mail aan Jeanine wat
hiervan de bedoeling is.
Continurooster-pilot dit jaar is bij de leerkrachten niet goed ontvangen. Jeanine gaat dit onder de
loep nemen. Andere opties worden onderzocht. Als de opties rond zijn zal Jeanine deze presenteren.
Wellicht ook verstandig om een avond te organiseren voor de ouders.
Normjaartaakgesprekken worden eind november afgerond.

Ad 4.
Mededelingen Sander
Op 10 oktober is er gekeken door de inspectie of de Wilgenstam het predicaat van Excellente School
mag voeren. Onze school is verzocht om nog stukken na te sturen. Mocht de Wilgenstam voor 22
januari bericht ontvangen dan mag de school niet het predicaat van Excellente School voeren. Na 22
januari wel.
Ad 5.
MR-verkiezingen
Twee ouders hebben zich aangemeld als eventuele toekomstige leden voor de oudergeleding. Deze
zijn bij deze vergadering aanwezig. Mochten deze ouders zich beide willen aanmelden, dan gaat
Bregje de oudergeleding van de MR verlaten.
Ad 6.
Voorlopige verdeling portefeuilles
- Voorzitter: Niels
- Vicevoorzitter: Sander
- Communicatie: Kristel en Ingrid
- Begroting: Niels en Sander
- Notulist: Jacqueline
- Penningmeester: Donna
- Normjaartaak: Ingrid en Sonja
- Website: Ingrid
- Huisvesting: Niels
- Integraal Kind Centrum: Ümmü en Sander
Ad 7.
Portefeuille communicatie (Kristel)
De workshop communicatie door Kristel wordt opgeschort naar de volgende vergadering. Deze
wordt gepland in het begin van de vergadering.
Ad 8.
Aantal leerlingen en formatieoverzicht
Het aantal leerlingen was 392. Nu is dit aantal 375. Dit is een verschil van 17. Wat zijn de financiële
consequenties hiervan? Bregje mailt Jeanine hierover.
Ad 9.
Ouderavond & (late) communicatie
Vorige week is er een mail gestuurd naar de klassenouders of zij de uitnodiging van de ouderavond in
de apps willen sturen. Dit is gebeurd in de klassenapp. Later stond het bericht op Facebook. Op de
site van de Wilgenstam idem. De uitnodiging heeft niet in de nieuwsbrief gestaan.
De communicatie verloopt vnl. via ouders hierover. De datum van de ouderavond stond ruim van te
voren gepland vast. Ingrid stelt voor om Jasper een pushbericht te laten zenden voor de ouderavond.
Het onderwerp voor de ouderavond is mediawijsheid.

Ad 10.
W.v.t.t.k.
Ingrid: De conceptnotulen van 21-03-2017 en van 09-05-2017 nog even nakijken. Dan kunnen deze
de volgende vergadering aangepast/goedgekeurd worden.
Notulen gemaakt door: Jacqueline Moerman
Volgende vergadering: dinsdag 12 december 20.00 uur in de personeelsruimte op de Meidoornsingel

