
Notulen MR Woensdag 30 oktober 2019 

 

Aanwezig: Maurits, Frea, Roland, Jaap, Sep en Johan 

 

1. OPENING VOORZITTER 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING 

3. MEDEDELINGEN JAAP 

4. ONTWIKKELINGEN KC / KC RAAD 

5. SCHOOLJAARVERSLAG 

6. WERKVERDELINGSPLAN 

7. UITVAL JEROEN WOUTER 

8. STAND VAN ZAKEN: SCHOOLPLEIN 

9. MEDEDELINGEN GMR 

10. BIJEENKOMSTEN MR KOMEND JAAR 

11. RONDVRAAG 

12. AFSLUITING VOORZITTER 

13. ACTIEPUNTEN 

 

1. OPENING VOORZITTER 

Maurits heet een ieder welkom en opent de vergadering. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING 

Er wordt nog even kort gesproken over de werkdruk. Hoe ervaren de leerkrachten dit bij ons op 

school en wat verstaan wij hier precies onder? Vanuit de leerkrachtgeleding wordt aangegeven dat 

wij binnen onze school oog hebben voor elkaar en verschillende taken goed verdelen.  

 

3. MEDEDELINGEN JAAP 

We zijn dit schooljaar gestart met oliebollen! 

Dit jaar zitten wij ruim in onze formatie (dit is mede gefinancierd door werkdrukverlagingsgelden in 

te zetten vanuit de overheid. Daarnaast zijn de samenvoegingsgelden verdeeld over alle scholen 

binnen Wolderwijs). Hoe volgend jaar de verschillende groepen kunnen worden samengesteld is nog 

even afwachten. Vanuit de gemeente zijn prognoses beschikbaar wat betreft de toekomstige 

instroom en groei per school.  

Op dit moment hoog ziekteverzuim binnen Wolderwijs. Dit brengt mede extra kosten en naheffingen 

met zich mede. 

Wilma Kamp is hersteld en heeft haar werkzaamheden weer volledig opgepakt. 

Margreet van der Meer-Platzer zal na haar zwangerschapsverlof in januari weer starten op school. 

 



Woensdag 6 november gaan we staken. Vraag vanuit oudergelding MR; hoe worden de 

stakingsgelden ingezet? Komen deze gelden daadwerkelijk bij de juiste personen / organisatie? 

 

4. ONTWIKKELINGEN KC / KC RAAD 

Wij groeien als Kindcentrum. Hierdoor ontstaat binnen ons gebouw ruimtegebrek. Deze wordt 

opgevangen door het plaatsen van een unit. De te plaatsen unit is voorzien van eigen sanitaire. De 

unit zal in december geplaatst worden en na de kerstvakantie in gebruik worden genomen.  

Jaap komt met het verzoek om als MR eens na te denken of wij open staan voor een KC raad. Kort 

gezegd houdt dit in dat de MR en de oudercommissie van het kindcentrum op dezelfde avond op 

dezelfde locatie vergaderen. Dat een deel van deze vergadering gezamenlijk wordt opgepakt. 

Hierdoor ontstaan kortere lijnen en meer overleg binnen de organisatie. Verzoek aan Jaap om meer 

informatie over de KC raad aan de MR-leden op te sturen. 

 

5. SCHOOLJAARVERSLAG 

Ter kennisgeving. In het SJV staan o.a. de groei en opbrengsten van alle groepen / ll. Vermeld. 

Resultaten voldoende /Ruim Voldoende.  

 

6. WERKVERDELINGSPLAN 

Door Jaap opgesteld. 

In team besproken en vervolgens ondertekend. 

Hierin o.a. verdeling uren vastgesteld. 

Er dient 80% akkoord te gaan met voorstel. Binnen team 100 % akkoord gegeven.  

 

7. UITVAL JEROEN WOUTER 

Jeroen Wouter heeft last van oorgruis. Dit is van invloed op het evenwichtsorgaan. Hij is herstellende 

maar dit kost tijd.  

Afgelopen periode veel verschillende leerkrachten voor de groep. Dit brengt onrust met zich mee. 

Komende periode meer stabiliteit te bieden door tijdelijk aanstellen van Petra Haanstra die samen 

met Meggy Soer de groep gaan draaien. Op dit moment nog niet zichtbaar wanneer JW concreet 

terugkomt. Wanneer het moment daar is zal dit eerst op therapeutische basis zijn. Wordt vervolgd. 

 

8. STAND VAN ZAKEN: SCHOOLPLEIN 

Voor de herfstvakantie sponsorloop gehouden. Opbrengsten hiervan stromen op dit moment binnen. 

Totale opbrengst wordt binnenkort bekendgemaakt. Daarnaast zal Brigitte namens de 

schoolpleincommissie binnenkort een update toezenden via een nieuwsbrief. 

 



9. MEDEDELINGEN GMR 

Begroting Wolderwijs binnenkort vastgesteld. 

Sep heeft een bijeenkomst van de GMR bijgewoond met de Raad van Toezicht. Onder andere  

gesproken over het ziekteverzuim en werkdruk. Daarnaast de rol van de bovenschools directeur ten 

opzichte van inzet stakingsgelden. Voelt een ieder zich hierin voldoende gesteund? 

Er zijn werkgroepen binnen de GMR samengesteld; middelen, onderwijs en personeel. 

Er is de mogelijkheid om een cursus MR te volgen. 

 

10. BIJEENKOMSTEN MR KOMEND JAAR 

Tijdens de komende vergadering (dinsdag 10 december a.s.) komen wij hierop terug. 

 

11. RONDVRAAG 

Frea merkt op dat er op de site van de Dissel de notulen van de MR niet vermeld staan. Daarnaast is 

de actuele informatie wat betreft de MR nog steeds niet aangepast (o.a. samenstelling huidige MR 

leden!). 

 

12. AFSLUITING VOORZITTER 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng. Dinsdag 10 december komen wij weer 

samen voor de volgende bijeenkomst. 

 

13. ACTIEPUNTEN 

Jaap stuurt MR leden informatie toe over KC raad. 

Sep laat weten wanneer en waar de begroting van Wolderwijs te vinden is. 

Johan overlegt met Jaap of hij een actuele versie van het schooljaarplan aan alle MR leden toe wil 

sturen / Of Jaap de gegevens betreffende de MR op de schoolsite kan aanpassen (!) en daarnaast de 

notulen (mits goedgekeurd) kan toevoegen.  

Zowel van de oudergeleding alsmede de leerkrachtgeleding van de MR worden twee punten uit het 

schooljaarplan gekozen waarover wij bij de volgende bijeenkomst in gesprek gaan.  

 

DE VOLGENDE VERGADERING VAN DE MR VINDT PLAATS OP DINSDAG 10 DECEMBER 2019 VAN 

19.30 uur - 21.00 uur IN DE KASTELEIJN te RUINERWOLD.  

 

 

 


