
   

Notulen MR Vergadering WSV 

 

28 januari 2021 van 17:15-18:30, via Teams 

 

1. Vooroverleg MR-leden   Wie brengt in 

   

2. Opening en vaststellen agenda  

 LdJ notuleert ditmaal, volgende keer GS. 

De vorige keer besproken brandbrief naar Esprit is nog niet verstuurd. 

Onderzoeken of het nog zinvol is om dit alsnog te doen. 

 

Huisvestingsplan is er. 

Facilitair manager van Esprit stuurt elke week een mail naar de gemeente. 

Jaarplan wordt naar HK gestuurd. 

 

Aanpassing notulen vorige vergadering: 

HK geeft aan dat doordat dit jaar verschillende zaken spelen de rapportage 

lastig te lezen is en ze geeft aan waar dat aan ligt _ aanpassen in de notulen van 

vorige vergadering. 

 

 

3. Mededelingen  

 • Kosten nieuw lesmateriaal HK 

4. Ter besluitvorming/ instemming / advies 

• Veiligheidsplan 2020-2021 (ter instemming) → dit wordt 

opgeschoven naar de volgende vergadering. 

HK 

   

5. Ter bespreking 

 

Ouderbijdrage voortgang 

 

26 november is er een goede vergadering geweest met de werkgroep. Er wordt 

een aantal scenario’s opgesteld en die worden afgestemd. Volgende week (1e 

week februari) wordt dit door HK opgepakt.  

 

Waarschijnlijk krijgen we van Esprit te horen dat we volgend jaar hetzelfde 

doen als dit jaar. Als het financieel niet uitkomt met de ouderbijdrage dan staat 

Esprit garant. Er is een apart Esprit potje daarvoor, dit gaat dus niet ten koste 

van andere potjes/uitgaven van de WSV.  

 

Er is nog geen zekerheid of de wethouder voor volgend schooljaar het 

maximale ouderbijdrage bedrag nog gaat halveren. Als dat zo is (dan hebben 

we het over 112 euro) dan moet er een alternatief komen; dat betekent een 

aparte geldstroom opzetten boekhoudkundig binnen de financiering van Esprit, 

om dit bedrag aan te vullen met donaties o.i.d. HK wil dit voor maart weten om 

dit te kunnen voorbereiden.  

 

Volgende week dinsdag (2 februari) is er een gesprek met HK en het MT van 

Esprit waarin er duidelijkheid zou moeten komen over de garantiepot van 

Esprit. 

 

In februari moet er een duidelijk beeld zijn m.b.t. garantie Esprit, maximale 

ouderbijdrage en eventueel alternatief plan. HK koppelt terug aan de MR zodra 

er nieuws is/duidelijkheid is. Indien nodig wordt er dan een extra MR 

vergadering ingelast. 

 

Beleid t.a.v. Corona, thuisonderwijs en noodopvang 

 

HK schetst beeld van hoe het is gegaan sinds tweede lockdown. Na de eerste 

lockdown was het beeld dat er teveel achter het scherm werd gezeten, dat wilde 

 

 



   

ze dit keer anders doen. Daarom werden, toen de verwachting nog was dat het 

14 dagen zou duren, de schriften en boeken meegegeven.  

Afspraak was dat alle leerkrachten de kinderen tenminste 2x per week zouden 

zien. 

Na week 3 zorgen van ouders en leerkrachten dat de motivatie terugliep. HK 

geeft aan dat met name zorgen zijn over het onderwijs aan de groepen 3 en 4.  

Na week 4 zijn de leerkrachten van groepen 3&4 vrijgesteld van noodopvang 

zodat zij meer digitaal konden lesgeven. En de vraag aan leerkrachten om meer 

digitaal in contact te zijn met de kinderen.  

 

In de communicatie belangrijk dat een ouders contact zoeken met de eigen 

leerkracht bij vragen/hulp. Als dat niet lukt contact te zoeken met directie.  

 

Vraag vanuit de MR: is dit duidelijk genoeg gecommuniceerd? Weten ouders 

dat? Worden ouders genoeg meegenomen in het beleid? 

 

HK geeft aan dat het beleid en werkwijze gaandeweg wordt aangepast op basis 

van ervaringen en feedback van leerkrachten en ouders. De MR geeft aan dat 

het helpt om in deze tijd extra over te communiceren over  de keuzes die je 

maakt en de deur open te zetten naar ouders om contact te zoeken. 

 

Wat betreft de leerkrachten: de leden van de PMR geven aan dat de interactie 

in de klas wordt gemist. Aandacht voor sociaal/cognitief vlak is bijna 

onmogelijk in de klas te doen. Overigens merkt AdH op dat (vrijwel alle) 

leerkrachten ook ouders zijn/kinderen thuis hebben en dus het alle ballen in de 

lucht houden gevoel heel goed kennen. 

 

Advies vanuit de MR: communiceer over het beleid, wat je doet en hoe je 

voortgaat.  

 

Noodopvang 

 

Nu 2x zoveel leerlingen als tijdens de vorige lockdown.  

Dat vroeg om aanpassingen in de invulling van de noodopvang, door naast 

leerkrachten ook de naschoolse opvang bij te schakelen. 

Sinds aanpassing is het voor de leerkrachten beter te doen.  

De MR vraagt: wat is het beleid voor de noodopvang? HK legt uit daar 

richtlijnen voor te hanteren, en dat daarbij ook de menselijke maat in het oog 

gehouden wordt. MR raadt aan om ook het noodopvang beleid goed te blijven 

communiceren. 

 

 

Actieplan voor als de scholen weer open gaan (n.a.v. ook de visie/plannen 

van Arie Slob) 

 

Er zijn subsidies en hulpmiddelen voor extra ondersteuning voor bijvoorbeeld 

groep 4 te helpen bij leesbevordering.  

 

Tip van de MR om vanuit de directie te benoemen wat en hoe de stappen 

worden genomen, niet zozeer op detailniveau en oplossingen nu (die zullen er 

nog niet zijn) maar wel om de ouders ook mee te nemen in het proces. 

 

 

   

6. Algemeen  

• Geluiden achterban 

• Berichten uit de GMR/ Ouderraad 

 

   

7. Notulen MR vergadering 19-11-2020  

• Ter vaststelling 

• Opvolging actiepunten 

MR 



   

   

8. Rondvraag en sluiten 

 

Mbt veiligheidsplan graag actiepunten naar SL, die bundelt deze en stuurt ze na 

check MR door aan HK. 

 

Indien nodig schakelt HK met AOS over in te lassen extra vergadering.  

 

 

   

 
Rooster van aftreden: (zittingstermijn 4 jaar) 

Naam Aangetreden aftreden 

AOS 7 december 2017 december 2021 

PT juli 2019 juli 2023 

AdH Aanvang schooljaar 2020-2021 oktober 2024 

SL Aanvang schooljaar 2020-2021 juli 2024 

LdJ 8 oktober 2020 oktober 2024 

GS 8 oktober 2020 oktober 2024 

 

Data MR vergaderingen 2020-2021, ter vaststelling:  

☒ do 27-08-202003-09-2020, 17:15 - 18:30, diner uitgesteld i.v.m. Corona 

☒ do 08-10-2020, 17:15 - 18:30, extra vergadering schoolpan 29-10-2020  

☒ do 19-11-2020, 17:15 - 18:30 

☒ do 28-01-2021, 17:15 - 18:30 

☐ do 18-03-2021, 17:15 - 18:30  

☐ do 27-05-2021, 17:15 - 18:30 

☐ do 17-06-2021, 17:15- 18:30 

Data agendabespreking voorzitter-HK (telefonisch): 13-11-2020 


