Notulen
MR-vergadering OBS De Wilgenstam
21 maart 2017 - 20:00 Meidoornsingel in het lokaal van de BSO

Aanwezig personeelsgeleding: Jacqueline, Donna en Ingrid
Afwezig personeelsgeleding: Ümmü, Sonja heeft zich ziek gemeld

Aanwezig oudergeleding: Sander, Niels, Antoinet en Kristel
Afwezig oudergeleding: Bregje
Aanwezig: Peter Bergen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agenda
Vaststellen notulen
Actielijst
Mededelingen Sander (vz)
Terugkoppeling sollicitatiecommissie
Ingekomen mail inzake continue rooster (bijlage)
Wijzigingen MR reglement (bijlage)
W.v.t.t.k.

Ad 1.
Agenda is goedgekeurd
Ad 2.
Notulen zijn na kleine aanpassing goedgekeurd.
Ad 3.
Actielijst
Actie

Eigenaar

Status

Afstemming beleid van
gezamenlijke ruimtes tussen
school en Mundo

Sander

Hoe staat het met de aanschaf
van nieuwe digitale middelen?

Ingrid

Annemiek Dijkhuizen

Sonja

Er zit een gat in pedagogische visie tussen school
en Mundo. Maandag heeft Peter een gesprek bij
het bestuur omtrent allerlei zaken.
Peter heeft geen zeggenschap over de BSO.
Wordt vervolgd.
Het bestuur is bezig met een ICT plan. Op de
Wilgenlei is er inmiddels 1 pc extra per groep.
Per kleuterklas zijn er 2 IPads nu.
Deze IPads worden ook ingezet bij de plusklas.
Wordt vervolgd.
2x heeft Sonja een mail gestuurd. Heeft geen

benaderen om het tijdspad van
de sollicitatie te bewaken.

antwoord gekregen. Annemiek Dijkhuizen was
ziek. Is nu weer hersteld. A.s. donderdag komt de
sollicitatiecommissie bij elkaar. Een ieder stelt 2
vragen op voor de nieuwe directeur. Er wordt
besproken of deze vragen akkoord bevonden
worden.

Ad 4.
Mededelingen Sander (vz)
 Terugkoppeling cursus financiën
Sander en Niels zijn samen naar de cursus financiën geweest. Meest interessant: “Hoe moet je als
MR met financiën omgaan?” Als MR moet je eigenlijk 3 of 4 keer per jaar inzicht krijgen in de
financiën volgens Sander. Doel is om met 2 mensen van de MR naar de directeur te gaan om de
begroting door te nemen.

Ad 5.
Mededelingen Peter
 1. meldingen pestincidenten
Peter heeft geen meldingen ontvangen van ouders.
 2. Pestbeleid
De leerkrachten vullen lijsten in met evt. incidenten. Sonja bekijkt de uitkomsten van deze lijsten en
het pestbeleid wordt hierna afgestemd.
Ad 6.
Stavaza sollicitatie nieuwe directeur
Jan Veenker kwam i.p.v. Annemiek Dijkhuizen. Hij heeft samen met de leden van de
sollicitatiecommissie een profiel opgesteld. Het verslag hiervan is een dag later opgestuurd. Er zijn
kleine dingen aangepast. Kevin Haan heeft het profiel c.q. vacature online gezet.

Ad 7.
Ingekomen mail inzake continurooster
De nieuwe directeur gaat dit op zich nemen. Sander neemt hierover contact op met Bregje om
ouders te mailen.
Ad 8.
W.v.t.t.k.
Jacqueline: Een vader van een jongen uit mijn klas heeft aangeboden tools aan te kunnen reiken
m.b.t. de marketing van onze school. Dit heb ik doorgegeven aan Peter. Omdat de achtergrond van
Jeanine in de marketing ligt, zal ik contact opnemen met Jeanine hierover.
Kristel: Hebben wij inzicht in het IKC? Wij hebben als MR behalve advies ook instemmingsrecht. Het
vormen van een IKC ligt nu tijdelijk stil.
Sander: Maakt zich zorgen over de TSO en BSO van Mundo.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
Notulen gemaakt door: Jacqueline Moerman
Volgende vergadering: dinsdag 11 april 2017 om 20.00 op de Meidoornsingel.

