Notulen MR-Vergadering: Woensdag 30 juni 2021, 19:30 online
Online
Aanwezig: Ramon, Marco, Ineke, Jory, Miek
Afwezig: Edwin, Ingrid
NOTULEN
1 Opening en mededelingen
Wendy en Mariska stoppen met OR. De stichting wordt opgeheven. Nieuwe
penningmeester is aangesteld. Gemke blijft coördinator van de overblijf.
De penningmeester van de OR werkt samen met de administratief medewerk van de
Wildert. Aan het einde van het jaar wordt door een onafhankelijke partij de boekhouding
gecontroleerd.
Marco van Berlo heeft een webinar gevolgd over de nieuwe wetswijziging over de
vrijwillige ouderbijdrage. In de toekomst gaan alle leerlingen mee op schoolreis e.d.
ongeacht er betaald is.
De ouderraad beheert het geld van ouders. Het is niet in beheer van school.
Begroting voor komend schooljaar wordt door Jory gedeeld met MR. Mr heeft
instemmingsrecht.
2018 toestemming dat er drie keer verhoogd mag worden met verantwoording.
Komende schooljaar is de derde keer dat de ouderbijdrage wordt verhoogd.
2 Ingekomen post/ email
geen ingekomen post
3 Notulen vorige MR Vergadering
goedgekeurd
4 Actie- en besluitenlijst

> Wordt beheerd door Ingrid
5 Schoolzaken
a. Gymonderwijs groep acht
Vanuit de Gemeente krijgen we 4,5 uur. Jory heeft dit opgeschroefd tot 6 uur. Breda Actief
wordt ingezet. Door het groepsdoorbrekend rekenen is de tijd tussen 11:00-12:00 uur geen
mogelijkheid. Om alle groepen te kunnen bedienen wordt instemming gevraagd om groep 8
om op maandag een half uur eerder te laten starten (08:00 uur) en een half uur eerder uit is
aan het einde van de dag (14:30 uur). Bij problemen met opvang blijven kinderen kosteloos
in de klas bij de leerkracht.
MR geeft instemming.
b. Corona na de zomervakantie
Normale schooltijden van voor Corona worden weer gehanteerd. We stappen af van het
continurooster.
Overblijf ouders komen in de school. Ouders die hun kinderen naar school brengen,
houden we ook nog buiten de school. Leerkrachten gebruiken de buitendeuren in hun
lokaal.
c. Nationaal Programma Onderwijs
Miek geeft uitleg over het NPO.
d. Schoolkalender vaststellen
Studiedagen
4 en 5 okt, 6 dec, 4 feb, 15 april, 24 juni
Extra oudergesprekronde in komend schooljaar. Dus van twee naar drie contactmomenten.
e. Schoolgids vaststellen
Schoolgids wordt verstuurd. Bevindingen na het lezen doorgeven aan Jory d.m.v.
tussenkopje benoemen voor 14 juli.
f. Wat leeft er onder het team?

6 Ouders van de Wildert en TSO
a. Controle financiën
Zie punt 1 mededelingen.
b. Hoe dit de komende jaren voortvarender aan te pakken?
Zie punt 1 mededelingen.
MR wordt om advies gevraagd over TSO en de medewerkers. Advies is dat er een
reglement komt voor tso-medewerkers. MR leest reglement na. Jory stuurt concept door
naar MR.
7 GMR
> Update Miek/ Erwin
Miek stuurt tips over de informatietoevoer naar de achterban van de MR door.
8 Medezeggenschapsraad

Ineke maakt een datumprikker voor een bedanketentje.
- Verloop/ uitslag verkiezingen
Er is een extra stemtermijn tot 9 juli.
- Evaluatie functioneren MR afgelopen schooljaar
Samenwerking wordt als prettig ervaren. Constructief, meedenkend en prettig sfeer.
Vergaderstijl is prettig
- Vergaderschema 2021/2022 opstellen
starttijd blijft 19:30 uur op wisselende dagen.
- Taakverdeling 2021/2022
Voorkeur is om de voorzitter uit de OMR te laten zijn.
- Het jaarverslag van 20-21 gaat Marco schrijven. De vraag aan Edwin om het jaarplan
21-22 te schrijven. Input voor jaarverslag: Victor de Verkenner, fijne vergaderstructuur,
online én effectieve bijeenkomsten, geen grote verandering, maar wel steun gevoeld. Punt
voor volgend jaar meer zichtbaarheid van MR.
9 Rondvraag
Marco: hoe staat het met het jaarplan?
Het jaarverslag van 20-21 gaat Marco schrijven. De vraag aan Edwin om het jaarplan
21-22 te schrijven. Input voor jaarverslag: Victor de Verkenner, fijne vergaderstructuur,
online én effectieve bijeenkomsten, geen grote verandering, maar wel steun gevoeld. Punt
voor volgend jaar meer zichtbaarheid van MR.

