
 

   

Notulen  MR Vergadering WSV 

 

8 februari 17:30 - 18:30 uur 

 

 

1. Vooroverleg MR-leden Actiepunten:  

 • Contactpersoon ouderraad, notulen, voorzitter 

• LC zoekt contact met voorzitter ouderraad voor data vergaderingen, 

schuift aan.  

• LC ivm nieuwe leden: past volgorde notulen aan, correcte initialen, 

rooster van aftreden aanpassen 

LC: contact met voorzitter 

ouderraad 

LC: div. aanpassingen (ini-

tialen, aftredingsrooster, 

volgorde notulen)  

2. Opening en vaststellen agenda  

 Aanwezig: NLC, HK, LC, MaB, MiB, VW, AOS, EGS 

Afwezig:  
 

Volgorde notulen: MiB-MaB-LC-VW-EGS 

Notulen:  

LC 

3. Mededelingen  

 • Verzuimbeleid. Ook op de WSV is het een steeds grotere uitdaging aan 

het worden om invalkrachten te vinden bij verlof of ziekte. De reserve-

poule is klein. Er moet actief worden gezocht naar leraren. 

• Ouderportaal. Aan de bugs wordt gewerkt, ontvangst van het nieuwe 

systeem door personeelsgeleding is positief. 

• Aanpassing schooltijden weer op de (volgende) agenda. 

• Nieuwe voorzitter uit oudergeleding: AOS; rouleren is mogelijk. 

HK: via nieuwsbrief hier-

over communiceren. 

4. Notulen  

 • Enkele punten uit vorige vergadering ontbreken nog. MaB: zorgt voor toevoe-

gingen notulen. 

5. Ter advisering/ter instemming  

 • Plan van aanpak medewerkersonderzoek. Klassenbezoek faciliteren 

blijft een aandachtspunt. Besloten wordt dit verder in het team te be-

spreken. 

• MT gaat het evalueren en het wordt ook meegenomen bij de evaluatie 

van het schoolplan in juni. 

 

6. Ter bespreking/van gedachten wisselen  

 • Betrokkenheid van de ouders. 

Besproken wordt hoe de beleving is van de ouderbetrokkenheid. Bij 

de personeelsgeleding wordt de betrokkenheid als voldoende ervaren. 

Oudergeleding stelt prijs op aankondiging vooraf (wanneer-wordt-

wat-gevraagd). Dat helpt om een goed overzicht te krijgen.  

• Onderzoekend leren - doorgeschoven 

• Schoolfotograaf leuk of niet meer van deze tijd?? 

Meningen hierover zijn verdeeld, maar de groepsfoto wordt gewaar-

deerd. Voorstel is om sowieso de groepsfoto te houden, evt. door 

school te laten maken en aanbieden. 

HK: onderzoekt mogelijk-

heden groepsfoto. 

7. Ouderzaken  



 

   

 • Geluiden achterban. Verzoek komt om communicatie richting ouders zo 

duidelijk en volledig mogelijk te houden. 

• Nieuwsbrief: vorig jaar is besproken of er mogelijkheden zijn om die 

wat beter/anders onder de aandacht te brengen. Gevraagd wordt naar 

voortgang. 

 

8. Additionele agendapunten  

 • Voorzitterswisseling: zie punt 3. 

• Aanpassing vergadertijden: besloten wordt deze te veranderen in 17:15-

18:45. 

• Volgende vergadering donderdag 5 april 17:15 

 

   

9. Rondvraag en sluiten  

 Bij het afsluiten wordt afscheid genomen van voorzitter NLC  

 

 

 

Voorstel Rooster van Aftreden (zittingstermijn 4 jaar): 

 

naam aangetreden afgetreden 

VW juni 2012  juni 2017 

MaB november 2014 november 2018 

LC februari 2015 februari 2019 

MiB september 2015 september 2019 

AOS december 2017 december 2021 

EGS december 2017 december 2021 

 


