
   

Notulen MR Vergadering WSV 

 

21 maart 2019 van 17:15-18:30 uur op de WSV 

 

 

1. Vooroverleg MR-leden   Actiepunt 

   

2. Opening en vaststellen agenda  

 Aanwezig: HK, TW, MB, AOS, EGS 

Afwezig: MM (zwangerschapsverlof) 

 

Vaste notulist: EGS 

 

 

3.  Mededelingen  

 - 

 

 

4. Ter besluitvorming 

1. Concept begroting 2018-2019 (adviesrecht) 

2. Opvolging LC (lid oudergeleding) 

 

 

 1. Er is door de directie tijdig advies gevraagd aan de MR. De MR heeft 

de begroting reeds een aantal ter vergadering besproken en deze wordt 

nu ter kennisgeving aangenomen. De MR vraagt HK om helderheid te 

geven over het proces en de rol van de GMR in deze zodat de MR zijn 

adviesrecht juist en tijdig kan uitoefenen. HK stelt voor Daniela van 

Esprit uit te nodigen om de begroting en de afspraken daaromtrent aan 

de MR toe te lichten. 

2. Er zal in de eerstvolgende nieuwsbrief een oproep worden gedaan 

voor de ontstane MR vacature (oudergeleding). Deadline reacties 5 

april. 

 

 

 

HK 

 

5. Ter bespreking/van gedachte wisselen 

1. Werkdruk / lerarentekort  

2. Schooltijden 

3. Ouderbijdrage  

4. Financieel verslag voortgangsrapportage  

 

 

  

1. HK geeft aan dat i.v.m. de formatie van volgend jaar binnen het team 

is geïnventariseerd wat de wensen zijn. HK geeft aan dat het de 

planning is om voor de mei vakantie de vacatures voor de volgende 

formatie helder te hebben.  

De MR geeft aan dat het van groot belang is om de tijdelijke goede 

krachten echt enthousiast te maken om te blijven en te proberen actief 

te behouden. Op  deze manier kan er al worden voorgesorteerd op de 

vacatures die gaan komen. 

HK geeft aan qua aantal fte boven de formatie te gaan zitten om op 

die manier wat meer flexibiliteit te hebben bij toekomstige uitval van 

leerkrachten. Dit omdat de oplossingen om uitval op te vangen 

afnemen. 

Verder geeft HK aan dat er momenteel 1 vacature open staan voor de 

huidige formatie.  

 

 

2. M.b.t. het aanpassen van de schooltijden is er een uitvraag gedaan 

onder de leerkrachten over de mogelijke verschillende scenario’s om 

te bekijken wat de wens vanuit het team is. Dit mede omdat de wens 

om de schooltijden aan te passen al onderwerp was binnen het team 

voor de komst van HK en het belangrijk was de wensen van het 

huidige team te inventariseren.  

 

De uitvraag was ook een vervolg op de eerdere inventarisatie onder 

ouders tijdens de ouderavond in oktober. HK geeft aan dat haar 

  

 



   

voornemen is een schooltijdenaanpassing per begin van het schooljaar 

2019/2020 te willen laten ingaan, conform eerdere mededeling 

hierover. Om vooral ouders voldoende tijd te geven hierop te kunnen 

anticiperen is de planning om rond de meivakantie hier een besluit 

over te nemen. Voor de meivakantie zal er richting de ouders 

gecommuniceerd worden over de voorgenomen  aanpassing en zullen 

de mogelijke scenario’s, de achterliggende redenen voor zowel de 

kinderen, het team als de ouders en de gevolgen (voor o.a. TSO en 

naschoolse opvang) worden toegelicht.  

 

HK meldt dat na de uitvraag onder de leerkrachten twee scenario’s 

zijn overgebleven. HK en de MR zijn het eens over het belang van het 

ophalen van geluiden bij de ouders over de twee mogelijke scenario’s. 

Dit vanwege de impact en het instemmingsrecht dat de MR heeft 

(incl. raadpleging ouders). De voorkeur gaat uit naar een gesprek met 

ouders over dit onderwerp, waarbij uiteindelijk een avond met 

directie, MR, ouderraad en klassenouders de meest effectieve en 

constructieve aanpak lijkt om een gesprek op gang te brengen. Ter 

afronding van dit agendapunt wordt afgesproken dat HK in nauw 

overleg met de MR de vervolgstappen zal zetten, over het informeren 

van ouders, meewegen raad/adviezen/eventuele zorgen van ouders, 

etc. 

  

3. HK meldt dat op Esprit niveau de aanpassing in de gemeentelijke 

regelgeving rondom de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage op de 

agenda staat. Het mogelijk korten op subsidies vanuit de gemeente als 

er een te hoge vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd is nog niet 

zeker. De nieuwe regelgeving zal in 2020 ingaan. De MR geeft HK 

mee tijdig te anticiperen op de nieuwe regelgeving. De huidige 

begroting gaat uit van een bepaald niveau aan inkomsten en het zou, 

zeker in deze tijd van werkdruk etc., niet wenselijk zijn financieel in 

te boeten. Suggesties als het organiseren van een sponsorloop 

passeren de revue. HK geeft aan de MR op de hoogte te houden.   

 

4. Het financiële verslag wordt besproken en geeft geen aanleiding tot 

vragen. 

 

 

6. Additionele agendapunten  

1. Aandachtspunten vanuit Esprit/ GMR (staking) 

2. Onderzoekend leren 

3. Staat van onderhoud bijgebouw Copernicusstraat 

4. Schoonmaak algemeen – al verbetering? 

 

 

 1. Het Esprit bestuur had besloten om de leerkrachten niet door te betalen 

tijdens de staking. Het Rijk betaalt echter wel door. Het bestuur zal hier 

bij  de GMR  op terug komen. Het team is logischerwijs boos over deze 

gang van zaken. HK meldt dat zij zich hard maakt voor recht zetten van 

deze situatie. 

 

2. Vanuit een ouder is richting HK aangegeven dat er ook mogelijkheden 

zijn om voor de leerlingen van de verrijkingsklas b extern een 

programma af te nemen. Zij wilde graag de reactie vanuit de MR horen 

hierover. De personeelsgeleding van de MR geeft aan bekend te zijn 

met deze mogelijkheid. Zij melden dat hier niet alleen positieve 

geluiden over zijn, vanuit leerkrachten maar met name ook van kinderen 

doordat deze een dag/dagdeel uit hun klas zijn en daarmee minder 

aansluiting hebben. Vanuit de WSV wordt deze mogelijkheid op dit 

moment daarom niet wenselijk geacht.  

 

3. Niet besproken – schuift door naar volgende vergadering. 

 

4. De schoonmaak is verbeterd maar is nog niet goed genoeg en blijft 

 



   

daarmee punt van aandacht. 

 

7. Ouderzaken  

● Geluiden achterban 

 

 

   

8. Notulen  

 

 

 MR vergadering 24-1-2019 

De notulen zijn doorgenomen en vastgesteld.  

De actielijst is doorlopen. 

 

 

9. Nog uitstaande actiepunten van vorige vergadering(en)  

 1. TW zal voor de volgende vergadering een ESPRIT collega van de 

afdeling Financiën uitnodigen om de MR een toelichting te geven op 

de conceptbegroting (adviesrecht). HK neemt dit actiepunt over. 

2. De vraag wordt gesteld of de bestemmingsreserve Schoolplein dit jaar 

moet worden ingezet of anders komt te vervallen. HK zoekt dit uit en 

TW kan een investeringsplan formuleren.  

3. HK zal de MR op de hoogte  houden van de ontwikkelingen met het 

onderzoekend leren ook specifiek in relatie tot de  

verrijkingsklas/onderzoekend leren. Verrijkingsklas b (hoog begaafd) 

zal blijven, bij verrijkingsklas a gaat het om 3 kinderen per klas, het 

streven is om de verrijking op (langere) termijn in de klas aan te 

bieden, als onderdeel van het onderzoekend leren en het doorlopend 

aanbieden van verrijking, in het verlengde van hoe dat nu ook al 

wordt gedaan (met verrijkingsstof in de klas). Na de meivakantie zal 

hierover meer inzicht zijn.    

4. Vanuit de MR is de suggestie een klankbordgroep in te stellen, met 

brede samenstelling (denk aan oud-leerkrachten, ouders van oud-

leerlingen, anderen betrokken bij onderwijs van buiten de WSV). Dit 

kan bijdragen bij het vormen van een lange(re) termijn visie en brengt 

een ‘blik van buiten’.  

 

TW 

9. Rondvraag en sluiten  

   

 
Rooster van aftreden: (zittingstermijn 4 jaar) 

naam aangetreden aftreden 

Merel Mooijen 18 juli 2018 juli 2022 

Tim Wagena 18 juli 2018 juli 2022 

Anoeshka Sankatsing 7 december 2017 december 2021 

Esther-Gilah Schneider 7 december 2017 december 2021 

Lucas Cornelissen februari 2015 februari 2019 afgetreden 

Mijke Belger september 2015 september 2019 

 

Data vergaderingen 2018-2019:  

☒ wo 19-09-2018, 17:15 - 18:30 

☒ do 22-11-2018, 17:00 - 18:30  

☒ do 29-11-2019, 17:00 - 18:00 (extra vergadering) 

☒ do 24-01-2019, 17:15 - 18:30 

☒ do 21-03-2019, 17:15 - 18:30 

☐ do 9-05-2019, 17:15 - 18:30 (extra vergadering) 

☐ do 23-05-2019, 17:15 - 18:30, verzet naar ma 27-05-2019, 17:00-18:30  

☐ do 04-07-2019, 17:15 - 22:00 (laatste MR vergadering met aansluitend diner en afscheid Lucas Cornelissen) 

 

Data agenda bespreking voorzitter-Hanneke: n.t.b. 


