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De Wijde Blik
Augustus 2016- augustus 2017
1. Samenstelling van de MR
De raad bestond in de periode 2016-2017 uit:
Oudergeleding:
- Sylvie Mellenbergh, Voorzitter
- Petra Bon (lid)
Marijke Vianen heeft de vergaderingen bijgewoond.
Teamgeleding:
- Rolanda Riedé, secretaris
-Esther de Vries, teamlid
2. Zittingsduur en termijnen
Sylvie Mellenbergh
Petra Bon
Rolanda Riedé
Esther de Vries

Ouderlid
Ouderlid
Teamlid
Teamlid

Voorzitter
Secretaris

3e periode
3e periode
3e Periode
1e periode

Tot sept 2017
Tot sept 2018
Tot sept 2018
Tot sept 2019

Sylvie heeft afscheid genomen en Marijke Vianen is vanaf september 2017 de nieuwe voorzitter van
de MR.
John Hulsenboom zal komend schooljaar (2017-2018) meedraaien in de vergaderingen om in
september 2018 Petra Bon te vervangen.

3. Vergaderfrequentie en onderwerpen.
De MR bestaat uit twee deelraden, te weten deelraad “De Wijde Blik” en deelraad “De Schakel”.
De deelraad De Wijde Blik heeft dit jaar 6 keer vergaderd, waarvan één gezamenlijke vergadering
met de deelraad De Schakel.
In onderstaand verslag wordt er uitsluitend gesproken over punten die in de deelraad “De Wijde
Blik” aan bod zijn gekomen.
De volgende jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn besproken:
- Begroting
- Formatieplan
- Veiligheidsplan
- Schoolgids

Daarnaast zijn er onderwerpen aan bod gekomen, die aandacht vroegen, zoals:
- TSO
- Nieuwbouw
- School jaarplan
- GMR
- ouderportaal

1. Kort verslag rond de belangrijkste genoemde onderwerpen
Begroting
Formatieplan
We moeten van 8 naar 7 groepen. In 2017-2018 zijn wij gestart met 7 groepen. De keuze is
gevallen op de combinatiegroepen 3-4 en 4-6.
HM Gielen heeft afscheid genomen evenals Wouter Bommel als directeur van De Schakel
Woerden. Hierdoor werden er een nieuwe locatiedirecteur en meerscholendirecteur
gezocht. De nieuwe locatiedirecteur van de Schakel is Norbert Bakker , de
meerscholendirecteur is Gerard Miltenburg. Inge Aipassa blijft locatiedirecteur op de Wijde
Blik.
Schoolgids
De directie heeft de schoolgids aangepast en is tijdens de vakantie goedgekeurd door de
oudergeleding van de MR.
De schoolgids is te vinden op onze website.
Onderwerpen die dit schooljaar aandacht vroegen:
TSO
De dagelijkse boekhouding wordt gedaan door mevrouw Kemp.
De kascontrole door Petra Bon en Marjolein Vervaet (OR). Deze bleek in orde.
Restant baten wordt gestort op een aparte sponsor rekening voor de nieuwbouw.
Nieuwbouw
De directie heeft ons op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van de nieuw te bouwen
school.
Er is een architect gekozen en een plaats waar de school moet komen.
We bouwen samen met de Eben Haezer.
Schoolplan
Het schoolplan wordt dit jaar bijgesteld. Wij werken aan teamontwikkeling/ professionele
cultuur
GMR structuur
vanaf 2017-2018 gaat de GMR werken met een nieuwe structuur.
Ouderportaal:
Vanaf schooljaar 2017-2018 zal ouderportaal opengezet worden. Ouders zijn hier op
gevraagd en staan hiervoor open. Absentie, NAW gegevens en CITO kunnen door ouders
bekeken worden in ouderportaal.

De samenwerking met de deelraad De Schakel
Middels de notulen zijn wij van elkaars bezigheden op de hoogte.
In onze gezamenlijke vergadering hebben wij het vooral gehad over nieuwe schoolstructuur ,
het aanstellen van een nieuwe locatieleider (de Schakel) 0,7 fte en bovenschoolsdirecteur 0,8
fte , de Topstructuur binnen Kalisto, de CAO en het begrotingstekort.

2. Slotopmerking
Als MR hebben wij een goede samenwerking met de directie ondervonden en kijken met
vertrouwen naar het nieuwe schooljaar.
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