
   

Notulen MR Vergadering WSV 

 

27 mei 2019 van 17:15-18:30 uur op de WSV 

 

 

1. Vooroverleg MR-leden   Actiepunt 

 Uitgenodigd voor het vooroverleg waren de controlers van financiën (Esprit).  

Zij  hebben de aanwezigen MR leden desgevraagd een nadere toelichting 

gegeven op het begrotingsproces, op de rol van de MR in dat proces (meer 

specifiek het adviesrecht en op welke momenten dit het meest effectief is) en 

een korte toelichting gegeven op de verschillende posten en hoe deze tot stand 

komen cq welke beleidskeuzes hieraan ten grondslag liggen. Naar aanleiding 

hiervan is met HK afgesproken dat HK de MR zal meenemen bij het bepalen 

van de beleidskeuzes. Zo is de MR in een vroegtijdig stadium betrokken, en 

kan zij haar input geven op de te maken keuzes. Dit is effectiever dan 

(uitsluitend) op de hoogte van de verschillende posten mee te kijken. 

 

 

2. Opening en vaststellen agenda  

 Aanwezig: HK, TW, MB, AOS, MM en EGS 

Afwezig: - 

 

Vaste notulist: EGS 

 

 

3.  Mededelingen  

 - HK meldt dat zij (een deel van) het teamsubsidie budget wil aanwenden voor 

een teamopleiding over beleid en besluitvorming. De teamsubsidie is nieuw en 

is in de plaats gekomen van de individuele opleidingssubsidie. Voor de 

aanvraag van de subsidie is afstemming met de MR vereist. De MR geeft 

hierop terug dat wat hen betreft van belang is dat het team zich in de keuze kan 

vinden. De PMR geeft aan het de praktijk is dat subsidies wel vaker wijzigen. 

De aanwending is besproken in het team, die kan zich hierin vinden en is 

vooral blij dat de subsidie wordt aangewend. Hiermee is dit punt afgerond. 

 

 

4. Ter besluitvorming 

1. Voorstel aanpassing schooltijden 

 

 

 1. Voordat wordt ingegaan op het voorliggende voorstel, waarvoor voor 

de MR een instemmingsrecht geldt, bespreekt de MR of het proces tot 

nu toe goed is verlopen. Voor de MR is met name van belang of de 

ouderraadpleging voldoende heeft plaatsgevonden. De insteek om dit 

via een gesprek met de ouderraad en klassenouders te doen werkte 

constructief. Voorts is dit via de klassenouders verder gebracht (via de 

notulen) naar de ouders en dit heeft ervoor gezorgd dat, zo lijkt, alle 

ouders voldoende op de hoogte waren van het voornemen tot 

aanpassing en in de gelegenheid zijn gesteld hun stem te laten horen. 

Dat helpt de MR die daarmee over kan gaan tot stemming. 

Vervolgens is het voorstel Aanpassing Schooltijden (zoals bijgesloten bij de 

notulen) en de tweede brief zoals deze door HK op14 mei aan alle ouders is 

gestuurd aan de orde. De oudergeleding van de MR stemt in met het voorstel 

tot aanpassing van de schooltijden. De MR heeft hierbij het volgende in 

overweging genomen: 

- Vooropgesteld, voor de MR staat het belang dat de leerlingen hebben 

bij een effectieve (kortere) lesdag voorop. Dit, in combinatie met 

verlaging van de werkdruk voor de leerkrachten en de ruimte die een 

kortere lesdag biedt om in de middag samen te kunnen werken aan 

verbetering van de lessen maakt dat de MR begrip heeft voor het 

voorstel.  

- De MR realiseert zich dat het onmogelijk is om alle ouders tevreden 

te stellen met de keuze die uiteindelijk gemaakt wordt, zoveel mensen 

zoveel meningen. Uit de opgehaalde geluiden blijkt het overgrote deel 

positief dan wel begripvol te staan tegenover het voorstel. De reacties 

vielen qua hoeveelheid mee en waren voornamelijk positief en voor 

een deel (deels) negatief van aard. Dat lag in lijn met de verwachting. 

 

 

 

 



   

De MR wilde graag voor de ouderraadgeving geluiden van de 

achterban ophalen en dat is gelukt. 

- Neemt niet weg dat de MR de zorgen die door ouders geuit zijn en die 

zij zelf heeft serieus neemt en daar graag een oplossing voor ziet: 

- De MR uit haar zorg over eventuele drukte in het verkeer rondom het 

schoolplein. Dit is door HK aan de orde gesteld bij de Montessori en 

zij hebben aangegeven hierin samen te willen optrekken. HK zegt toe 

om in de eerste weken van het schooljaar klaarovers in te zetten 

tussen 8.10 en 8.30.  

- Een ander punt van zorg die geuit is door een aantal ouders waren de 

kosten voor opvang. Zoals beschreven in de brief is dit voor de 

verschillende BSO’s anders.  De directie heeft verder aangeboden 

mee te denken oplossingen als ouders die de kinderen zelf van school 

halen hiervoor geen oplossing kunnen vinden.  

- Daarmee is dit zorgpunt voldoende geadresseerd. 

- De opzet van het schooljaar blijft gelijk (geen continurooster). 

Daarmee is dit zorgpunt voldoende geadresseerd.  

 

2. Tot slot evalueert de MR samen met HK het proces zoals dat tot nu 

toe is verlopen. Belangrijke conclusies zijn, met de kennis van nu: 

- Met stip op één: In het hele proces had duidelijker 

communiceren, door de directie én door de MR, over de 

achtergrond/redenen en de inrichting van het gehele proces een 

deel van de onrust weg kunnen nemen. Met name de voor de 

hand liggende hoofdreden dat een aanpassing voor de leerlingen 

de effectieve lestijd ten goede komt, was voor betrokkenen klip 

en klaar, maar had beter bij ouders onder het voetlicht gebracht 

moeten worden. Het scenario van een kortere pauze heeft ook tot 

verwarring en verkeerde beeldvorming geleid. 

- Voorgaande over communicatie geldt ook voor een aantal 

reacties van ouders: de toon was niet altijd productief en 

constructief. Het is goed om blijvend aandacht te houden voor de 

communicatie tussen school, MR en ouders. 

- De MR en HK zijn blij met alle reacties van de ouders. Het geeft 

de ouderbetrokkenheid aan en dat is goed.  

- Als MR hadden we een actievere rol in kunnen nemen.  Het 

proces, de ‘ouderraadgeving’ en de daaraan gelinkte 

communicatie is door HK met de MR afgestemd. N.a.v. deze 

communicatie hebben de ouders voldoende ruimte gekregen om 

op het voornemen te reageren, maar ook de MR had haar eigen 

geluid kunnen laten horen. 

- De bewuste proceskeuzen om geen enquête te houden en het 

gesprek aan te gaan, op de ouderavond en de avond met o.a. de 

OR, had beter gecommuniceerd kunnen worden Dat geldt ook 

voor het bespreken van het voornemen in de ouderavond met de 

OR, klassenouders en MR.  

- Voornemen is om aan het begin van volgend schooljaar de 

speerpunten van de MR opnieuw te communiceren in een WSV 

nieuwsbrief en/of wellicht de schoolgids of website. Op deze 

manier hebben de ouders meer informatie over de MR en weten 

zij ons hopelijk beter te vinden.  

- Ook van belang is om het bestaan en de rollen van de 

verschillende organen binnen WSV en Esprit beter bekend te 

maken bij de ouders. Het helpt ouders om te weten dat hun 

belang ergens geborgd is.  

- Er zal een kennismaking tussen de OR en de MR gepland worden 

(deze is de laatste keer niet doorgegaan). 

- Naar aanleiding van het advies van de MR voor de instelling van 

een klankbordgroep (om een blik van buiten te brengen) wordt 

besloten dit per onderwerp af te stemmen en indien nodig een 

groep bijeen te roepen.  

 

 

5. Ter bespreking/van gedachte wisselen  



   

1. Financiën  

2. Werkdruk / lerarentekort  

3. Verkiezing/ lid oudergeleding 

4. Ouderbijdrage  

 

  

1. Niet besproken.   

 

2. Niet besproken. 

  

3. De kandidaten die zich hebben gemeld zal gevraagd worden of zij 

mee willen doen in een verkiezing. Verkiezing is conform het 

reglement, nu zich meer kandidaten  gemeld hebben.  

 

4. HK meldt dat de ouderbijdrage komend schooljaar gelijk zal blijven. 

Dit naar aanleiding van de eerder informatie over de . aanscherping 

van de regelgeving vanuit de gemeente. Er zal een werkgroep van 

Esprit directeuren worden samengesteld om evt. toekomstige 

scenario’s te bepalen. Deze scenario’s zullen in het volgende MT 

worden besproken. HK houdt de MR op de hoogte. Op de vraag 

vanuit de MR wanneer het relevant is voor ouders om op de hoogte te 

worden gebracht van een eventuele verandering geeft HK aan graag 

de eerste werkgroep bijeenkomst af te willen wachten zodat ze 

enigszins concreet de ouders kan informeren, daar is het nu nog te 

vroeg voor. Communicatie over dit onderwerp is in ieder geval onder 

een ieders aandacht. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

HK 

6. Additionele agendapunten  

1. Aandachtspunten vanuit Esprit/ GMR (staking) 

2. Onderzoekend leren 

3. Staat van onderhoud bijgebouw Copernicusstraat 

4. Schoonmaak algemeen – al verbetering? 

 

 

 1. Geen aandachtspunten. 

 

2. Niet besproken en wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.  

 

3. HK heeft inmiddels de staat van het onderhoud bijgebouw besproken 

met de persoon verantwoordelijk binnen Esprit. Erkend is dat het 

gebouw intensief gerenoveerd moet worden. Het proces wordt nu in 

kaart gebracht.. Enerzijds wordt gekeken naar de overall renovatie voor 

2021 en anderzijds wat er op korte termijn moet worden opgepakt. HK 

houdt de MR hiervan op de hoogte.  

 

4. De inspectie is geweest en de schoonmaak is nog steeds onvoldoende. 

HK gaat in gesprek met het schoonmaakbedrijf met Esprit erbij. AOS 

biedt aan de overeenkomst met het schoonmaakbedrijf te bekijken, om 

te beoordelen of juridisch een mogelijkheid bestaat het contract met de 

huidige partij op te zeggen. De PMR geeft opnieuw aan dat voor hen de 

maat vol is wat dit schoonmaakbedrijf betreft.   

 

 

 

 

 

HK 

 

 

 

 

 

 

HK 

 

7. Ouderzaken  

● Geluiden achterban 

 

 

 Geluiden achterban gingen over de schooltijden en zijn bij dat agendapunt 

besproken. 

 

 

8. Notulen  

 

 

 MR vergadering 21-3-2019 

De notulen zijn doorgenomen en vastgesteld.  

 



   

De actielijst is doorlopen. 

 

9. Nog uitstaande actiepunten van vorige vergadering(en)  

 1. 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.  

2. Volgende vergadering ontvangt de MR de formatie voor volgend 

schooljaar. HK meldt dat er goede nieuwe collega’s zijn behouden en 

dat er goede mensen hebben gesolliciteerd. Dit mede ook dankzij de 

video gemaakt door betrokken ouders! 

 

KH/TW 

 

 

HK 

 

 

 

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. 


