Notulen MR Vergadering WSV
Datum:
Tijd:
Locatie:
1.

Donderdag 27 januari 2022
17:15-18:30
Online of WSV

Vooroverleg MR-leden
Afwezig: Paulien, Lois deels

Wie brengt in
SL

-

MR reglement

Het reglement dat wij nu hebben is verouderd. Esprit gaat dit reglement updaten
(wens van meerdere medezeggenschapsraden). Na de update kunnen we dit
bekijken en vaststellen, planning is Q1.
- GMR

SL

Lidewij gaat de GMR verlaten. Binnen de school gaat gezocht worden naar
iemand die haar taak over kan nemen met ingang van volgend schooljaar; nu
invullen lukt niet in verband met verdeelde taken, huidige bezetting en corona.
SL is aanspreekpunt voor de voorzitter van de GMR als er iets speelt waar de
WSV op GMR-niveau in gekend moet worden.
2.

Opening en vaststellen agenda

3.

Mededelingen
-

Opknapbeurt Copernicusstraat/ plein Arntzeniusweg

De plannen vorderen gestaag, maar ontwerp is nog steeds voorlopig en nog niet
definitief. Zoals bekend zijn de kosten in de bouw enorm gestegen en dat speelt
ook hier een rol. De facilitair manager van Esprit is weer in gesprek met de
gemeente om te vragen wat de gemeente nog extra kan doen in de
kostenstijging. De planning is nu dat rond april de zoektocht naar een aannemer
van start zal gaan.

HK
AOS
HK

De intenties voor tijdelijke verhuizing van twee klassen naar locatie van SKW
in de Newtonstraat zijn nog steeds goed; volgende week een gesprek met de
directie SKW over de zakelijke afspraken die gemaakt moeten worden.
In oktober 2022 starten de werkzaamheden aan het schoolplein.
-

Update werkgroep ouderbijdrage

Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen te noemen. Het wachten is nog
altijd op de notaris en de werkgroep zit er bovenop, maar het blijft een
vriendendienst en het gevoel is dat het dossier daar onderop de stapel ligt.
-

Update corona

Het blijft schipperen met teamleden; geeft onrust dat veel kinderen corona
krijgen. De boodschap blijft dat ouders hun kinderen echt thuis moeten houden
bij klachten, ook bij milde klachten.
4.

Ter besluitvorming/ instemming / advies

-

Jaarverslag (vaststellen)

AOS, LJ

nog niet beschikbaar.
HK
-

Veiligheidsplan (instemmen):

Het plan is deels geüpdate door Esprit en heeft een goede make-over gekregen.
Met name de visuele verbetering en het leerlingenstatuut komen goed uit de
verf.
Gesuggereerd wordt om de vertrouwenspersonen (Thea en Simon) in verband
met de actualiteiten rondom grensoverschrijdend gedrag nu weer even ene
rondje te laten doen langs alle klassen.
De activatie van de leerlingenraad wordt ervaren als een verrijking van de WSV.
De berichtgeving daarover in de nieuwsbrief inclusief een foto draagt daaraan
bij.
5.

Ter bespreking
HK
-

Verkeersveiligheid rondom de school

Vanuit een particulier initiatief (een bewonersvereniging) is een procedure
gestart tegen de gemeente waardoor de werkzaamheden twee weken stilliggen.
De werkzaamheden aan de Linnaeuskade gaan ondertussen wel door.
WSV heeft goed contact met de gemeente maar was (ook) niet gekend in de
locatie van het ketenpark. Het ongenoegen daarover is geuit in het werkoverleg.
De uitvoerder namens de gemeente, Dura Vermeer, is zeer goed benaderbaar,
proactief en denkt goed mee. Dura Vermeer gaat bij elke school individueel
langs en heeft een vast team samengesteld voor vier jaar zodat de
informatieoverdracht gewaarborgd is.
Er wordt besproken om een lobby te starten voor het inrichten van de Mr. P.N.
Artnzeniusstraat als eenrichtingsverkeer voor auto’s.
-

Voortgang schoolplan

Een aantal van de leerteams gaat goed, een aantal minder goed. Vooral corona
gooit roet in het eten. De studiedag direct na de voorjaarsvakantie wordt gezien
als een mooi startmoment om dit verder te brengen.
-

Groep 0

Groep 0 is sinds januari opgestart. De leerkrachten die voor deze groep staan
hebben geen onderwijsbevoegdheid maar hebben wel veel ervaring in de
kinderopvang en zij zijn al langer aan onze school verbonden. Daarnaast
worden zij begeleidt door een bevoegde leerkracht.
De MR stemt op verzoek in met deze oplossing, aangezien het enige alternatief
het (mogelijk) inschakelen van dure krachten via het uitzendbureau is. De MR
vraagt wel om ook op dit punt transparant te zijn richting de ouders.
-

Ondersteuning

Een aandachtspunt blijft wel de ondersteuning voor andere groepen, met name
groep 3. De WSV gaat in gesprek met invallers om vast te komen ondersteunen
in groep 3.
-

CWKO - kwaliteitsonderzoek binnen Esprit

HK

Eind maart komen een rector van een middelbare school en een directeur van
een basisschool binnen Esprit langs op de WSV voor een waarderend onderzoek
op het gebied van ‘spelend en onderzoekend leren’.

6.

Algemeen
- Financiële maandrapportage

HK

Hetgeen resteert van de NPO-gelden wordt een separate bestemmingsreserve
van de WSV (en verdwijnt dus niet in de overkoepelende Esprit-begroting)

-

Geluiden achterban

Positieve geluiden, geen issues bekend.
7.

8.

Notulen MR vergadering 09-12-2021
● Ter vaststelling

LJ

Rondvraag en sluiten

Rooster van aftreden: (zittingstermijn 4 jaar)
naam
aangetreden
Anoeshka Overbeek-Sankatsing
9 december 2021
Paulien Tersteeg
juli 2019
Annelies den Hollander
Aanvang schooljaar 2020-2021
Sanne Laurijsen
Aanvang schooljaar 2020-2021
Lois de Jong
8 oktober 2020
Gerben Smit
8 oktober 2020
Data MR vergaderingen 2021-2022:
☒ do 02-09-2021, 17:15 - 18:30
☒ do 07-10-2021, 17:15 - 18:30
☐ do 09-12-2021, 17:15 - 18:30
☐ do 27-01-2022, 17:15 - 18:30
☐ do 10-03-2022, 17:15 - 18:30
☐ do 19-05-2022, 17:15 - 18:30
☐ do 16-06-2022, 17:15 - 18:30

aftreden
december 2023
juli 2023
oktober 2024
juli 2024
oktober 2024
oktober 2024

