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MR-vergadering donderdag 6 februari. 
Aanwezig: Lieke, Joyce, Henri, Tamar en Margot 
Afwezig: Rik, Anoek    
 
Locatie:  Onderbouw 
Goudsbloem 66 
Tijd:   19.30 – 21.30  
 

 
Nieuws vanuit de directie: 

• Begroting 2020  
Deze is inmiddels goedgekeurd door GMR en raad van toezicht en vastgesteld. 
Daarbij komen nog extra middelen voor de groeibekostiging. Werkdrukmiddelen 
behelzen dit schooljaar (2019-2020) ongeveer 1 fte. Ook volgend schooljaar zal dit 
ongeveer weer zoveel zijn. Het geld is vrij te besteden. Om deze gelden goed in te 
zetten het komende schooljaar, op de Wichelroede, wordt er binnenkort een 
werkgroep geformeerd, die zich daarover buigt. 

• Nieuwsbrieven schoolontwikkeling  

Henri heeft er inmiddels twee geplaatst in de schoolapp. Tot nu toe zijn er geen 

reacties op gekomen vanuit de ouders. Ouders geven aan dat ze behoefte hebben 

aan 1 informatiekanaal dat zowel door school, leerkrachten als bijvoorbeeld 

groepsouders gebruikt wordt. Henri gaat kijken of dit mogelijk is in de schoolapp. 

• GMR-highlights 

- 18 maart is er een beleidsrijke avond bij T-primair. 

- Het koersplan van Tangent s klaar. Nu is het tijd voor het maken van een nieuw 

schoolplan. Dit moet december 2020 af zijn. De MR wordt daar nauw bij betrokken. 

In het nieuwe schoolplan staat beschreven hoe de komende 4 jaar er voor de 

Wichelroede uit gaan zien. Waar gaan we onze energie in steken? Het schoolplan 

wordt gemaakt aan de hand van de visie van de school. De MR heeft 

instemmingsrecht en bewaakt het proces. 

- Donderdag 16 april is er een MR-avond voor onze voorzitter en secretaris. 

- De inspectie bezoekt nog voor de grote vakantie de Wichelroede. Dit is een regulier 

bezoek. Ook Marcel van den Hoven, onze bestuurder, bezoekt de komende tijd alle 

Tangent-scholen. 

- Er is een nieuw MR-reglement en MR- statuut vastgesteld dat geldt zowel voor GMR 

als voor MR, Tangent breed. Tamar kijkt op basis hiervan, met behulp van een 

doorgestuurd format, naar een nieuw MR-reglement voor de Wichelroede.  
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Overige punten 
 

• Verslag van 18 december + actielijst 

De notulen zijn goedgekeurd na aanpassing. 

• Notulen op de website 

De notulen van de MR worden op de website geplaatst en zijn daarvoor voor 
iedereen te lezen. 

• Schooltijdenonderzoek  
De voortgang binnen de projectgroep nieuwe schooltijden is besproken. De 
projectgroep zal ons berichten als er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

• Ontruimingsplan en -oefening onderbouw 

De evaluatie van de oefening is doorgenomen. In het voorjaar van 2020 vindt een 
nieuwe ontruimingsoefening van de onderbouw plaats.  

• Vacature MR 

Er moeten twee nieuwe MR-leden geworven worden voor de oudergeleding. De 
personeelsgeleding gaat dit doen. Voor de carnavalsvakantie moeten de vacatures 
geplaatst worden zodat mensen voor 23 maart kunnen reageren. 
 

Rondvraag 

      Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag. 
  
 
 
Actielijst 

Onderzoeken of er in de schoolapp ruimte is voor groepsouders om 
berichten te plaatsen. Doel: 1 informatie-kanaal voor ouders. 

Henri 

Laatste GMR-highlights sturen. Henri 

Format MR-reglement (St. Cecilia) mailen. Henri 

Nieuwe MR-reglement en statuut, geldend  voor zowel GMR als MR, 
Tangentbreed, sturen. 

Henri 

Agenderen nieuwe schooltijden en professioneel statuut voor volgende 
vergadering. 

Tamar 

Nieuw MR-reglement Wichelroede  Tamar 
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