
Notulen 
Notulen MR-vergadering OBS De Wilgenstam 

dinsdag 14 april 2020 20.00 uur via meets, teleconferentie 
 
Aanwezig oudergeleding: Sander, Loes, Paul 
Afwezig oudergeleding: geen 
Aanwezig personeelsgeleding: Ingrid, Asia en Sonja  
Afwezig personeelsgeleding: geen 
Aanwezig: Interim directeur Jos van Adrichem 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

A G E N D A  
 

MR-vergadering OBS De Wilgenstam 
 

dinsdag 14 april 2020 teleconferentie 
 

 
 

● Agenda 

● Vaststellen notulen vergaderingen 11 februari 

● Mededelingen Jos van Adrichem 

● Stand van zaken directievoering/personeelszaken 

● Stand van zaken huisvesting/schoolplein 

● Bespreken mail Marchien van Marle, OR Mundo 

● Stand van zaken voor- en naschoolse opvang volgend schooljaar 

● Stand van zaken lesgeven op afstand en plannen voor komende periode 

● Schooljaar Plan 2020-2021 

● Begroting 

● Informatie omtrent berekening middelen vanuit rijk  

● Schoolplan 

● Stand van zaken m.b.t. directeur komend schooljaar 

● Rondvraag 

 

● Mededelingen Jos van Adrichem. 

Personeelsbeleid 

- 1 Collega van de Wilgenstam gaat stoppen bij BOOR  

- 1 Collega staat op het punt om te gaan reïntegreren. 

 

 

 

● Stand van zaken omtrent huisvesting: 



Het kleuterschoolplein blijft in stand. 

- Keuze voor noodvoorziening is ingetrokken. 

- Gesprekken zijn bezig met partijen om te kijken hoe we de huisvesting kunnen plaatsvinden 

en waar zij eventueel heen kunnen gaan.  

- PPO gaat naar Tuinstad 

- Contract met Mundo is niet opgezegd, er wordt gezocht naar een alternatief ruimte voor de 

samenwerking met Mundo.  

- Peuterschool Peuter en Co blijft inpandig. 

 

● Bespreken mail van Marchien van Marle, OR Mundo. 

De Mr heeft een advies gegeven over de noodvoorziening op het plein. 

 

MR houdt vinger aan de pols hoe de naschoolse opvang wordt geregeld en of er in de toekomst een 

verbouwing nodig is.  

 

● Stand van zaken lesgeven op afstand en plannen voor komende periode 

Fysiek materiaal is georganiseerd en de digitale mogelijkheden zijn onderzocht en worden 

ingevoerd. 

Verzorgen opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen. Gemiddeld tussen de 6 en 14 

kinderen op school. 

Er zijn dagelijks 4 leerkrachten op school aanwezig. 

Leerkrachten hebben nu twee keer contact gehad met de ouders en de kinderen. Kinderen waar 

geen contact mee te krijgen is, worden heel actief gemonitord. 

Digitaal wordt er nu oa gewerkt met Google classroom / meets / apps 

Leerkrachten hebben leerlingen in beeld die het lastiger hebben met het schoolwerk. IB en directie 

verzamelen dit beeld op schoolniveau. 

 

● Jaarplan 2020-2021 

Door de onrust mbt. Corona heeft dit vertraging opgeleverd, vanuit Boor. Het wordt 

binnenkort ingestuurd. 

 

● Begroting 

Nog niet formeel afgerond. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

● Informatie omtrent berekening middelen vanuit rijk . 

Doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

● Schoolplan 2020-2024 



Ingrid is begonnen met de goedgekeurde wijzigingen door te voeren. Dit is momenteel even 

op een lager pitje komen te liggen. Het is een levend document. Zodra dit klaar is komt deze 

naar de MR kan het goedgekeurd en ondertekend en kan Jos deze toesturen aan de 

inspectie. 

 

● Stand van zaken m.b.t. directeur komend schooljaar 

Er is een teamvergadering geweest, waaruit voortgekomen dat het team met Jos door zou 

willen gaan. Dit is aan BOOR doorgegeven. Woensdag 15 april vindt er een gesprek plaats 

met de PMR, Jos en BOOR en zal de procedure duidelijk worden. 

 

● Rondvraag 

PMR gaat op zoek naar een nieuw PMR lid. Liefst iemand vanuit de middenbouw? 

 

Taakverdeling: 

Voorzitter: Paul van Agthoven 

Penningmeester: Asia Alladien 

Secretaris:  Sander de Groot 

Notulist: Sonja van der Klugt 

Communicatie: Ingrid van Herwijnen 

Externe betrekkingen: Loes van Donkelaar 

 

 

Notulist: Sonja van der Klugt 

Volgende vergadering: 23 juni 2020 19:45 uur 

 


