
 

   

 

Notulen  MR Vergadering WSV 

 

12 april 17:15- 18:45 uur 

 

 

1. Vooroverleg MR-leden Actiepunten:  

 • Afwezig: Anoeshka 

• Vervangend voorzitter Esther-Gilah  
 

2. Opening en vaststellen agenda  

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

Afwezig: AOS, 

 

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

Notulen:  

VW 

3. Mededelingen  

4. Notulen  

 • Vastgesteld  HK zorgt dat Wendy de 

notulen op de website 

plaatst.  

5. Financiën   

 • Een grote kostenpost komt bij de investeringen vandaan. Er worden 

twee nieuwe methodes aangeschaft; één voor Onderzoeken Leren en 

één voor Begrijpend lezen. Verder wordt een airconditioning aange-

schaft voor de bovenste verdieping van het gebouw.  

• De schoolgebouwen waren eerst van de gemeente, nu van Esprit. Esprit 

heeft onderhoud van het pand aan de Copernicusstraat geëist, de ge-

meente wil hier niet aan voldoen. Het pand heeft echter wel echt onder-

houd nodig, het is van belang dat het CvB hier zich ook sterk voor 

maakt. Het schilderen van de binnenkant van CO38 zou eventueel van 

de post ‘onderhoudsvoorziening’ gedaan worden.  

• Alle po-scholen van Esprit zijn uit het vervangingsfonds en betalen per 

school zelf voor de vervanging. Dit is goedkoper gebleken dan de pre-

mie die betaald moest worden voor het vervangingsfonds. Afgelopen 

griepgolf moest er vaak iemand ingehuurd worden, ook mensen van de 

Verhalenfabriek. Dit valt onder de post ‘externe inhuur’.  

•  

 

 

 

 
VW: binnen de GMR dit 

probleem aankaarten.  

6. Ter bespreking/van gedachten wisselen  

  Geld vanuit werkdrukakkoord 

Op 21 maart is een studiedag geweest. Het team heeft aangegeven 

waar ze werkdruk ervaren en hoe ze het geld zouden willen inzetten. 

Wat vooral naar boven kwam is een extra onderwijsassistent. Op dit 

moment wordt voor vier dagen een onderwijsassistent aangenomen 

om de werkdruk te verlichten. Verder kan het geld worden ingezet 

om extra leerkrachten in te huren bij piekmomenten (denk aan toet-

sen, rapporten, griepgolf) en het continueren van de onderwijsassis-

tenten die reeds in dienst zijn. In juni komt een plan hoe het extra 

geld vanuit het werkdrukakkoord ingezet gaat worden.  

 Lerarentekort, aanpak en plannen 

AOS: 
Agenderen voor in juni. 

PMR heeft instemming op 

plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Tijdens de griepgolf moesten veel groepen verdeeld worden. Hier-

door liepen veel mensen op hun tandvlees. HK heeft besloten vaker 

de Verhalenfabriek in te huren. Daarnaast bouwt ze nu aan een lijst 

met leerkrachten die regelmatig zouden willen invallen. Nu worden 

veel kennismakingsgesprekken gevoerd zonder dat er vacatures zijn. 

Hopelijk kan dit het tekort opvangen.  

 Ouderbijdrage 
Van de ouderbijdrage worden de vakdocenten betaald (dit is veruit de 

grootste kostenpost), schoolreis, projecten als de Rode Loper, uitstap-

jes zoals Artis. Het kan geen kwaad ouders goed op de hoogte te hou-

den waar de ouderbijdrage exact naar toe gaat. Dit kan aan het einde 

van het jaar, of aan het begin.  

 Inventariseren wens aanpassing schooltijden 
De wens bij het team ligt om de schooltijden aan te passen. Door de 

lange middag is er heel weinig tijd om goed aan onderwijsontwikke-

ling te kunnen werken. Daarnaast is er weinig tijd om goed met col-

lega’s te kunnen overleggen. Vorig jaar is onder het team een enquête 

gehouden met schooltijden. Op dit moment wordt gekeken of het 

team er nog hetzelfde in staat. De volgende stap is goed nagaan hoe 

ouders in dit proces mee genomen worden; het kan een flinke impact 

hebben. Denk aan kosten voor de NSO en zeer korte tijd voor kin-

deren die tijdens de overblijf wel naar huis gaan.  

 

 

 

 

 

HK: ouders via nieuws-

brief op de hoogte stellen 

wat de uitgaven van de ou-

derbijdrage zijn (bijvoor-

beeld als bijlage).  

 

 

HK: inventariseren bij 

team wens tijd. MR hierin 

meenemen.  

7. Ouderzaken  

 • Vanuit een ouder kwam een vraag of de communicatie over het overlij-

den van een zusje van twee jongens bij ons op school, iets minder groot 

en beladen had gekund. Nu werd de mogelijkheid geschetst dat de 

school dicht zou gaan voor de begrafenis, terwijl veel kinderen en ou-

ders het zusje niet kenden.  

Elke situatie is anders, daarom wordt ook geen beleid gemaakt over het 

overlijden van een leerling/broer of zus/ouder.  

 In groep 3B staat op dit moment een zij-instromer, omdat de huidige 

leerkracht een zwangerschapsverlof in groep 5 ging opvangen. Dit 

proces kwam vooral bij de ouders van groep 3 als een verrassing. Ou-

ders waren graag wat eerder op de hoogte gebracht en wellicht ook 

wat meer betrokken bij de reden van wissel van leerkrachten. Wat 

prettig is ervaren, is dat HK twee ochtenden deze ouders de gelegen-

heid gaf haar persoonlijk vragen te stellen over de situatie.  

 

8. Additionele agendapunten  

 • Aandachtspunten GMR 

Graag aandacht voor de lezingenreeks en de I,I&I dag van Esprit.  

 Onderzoekend leren is nog steeds in proces. Dit blijft op de agenda 

van de MR.  

 Verhaal MR voor de nieuwsbrief 

 EGS en AOS schrijven een stukje voor de nieuwsbrief waarin ze ver-

tellen dat ze nu lid/voorzitter zijn en wellicht nog wat ze willen in-

brengen in de MR.  

 

 
AOS: agenderen voor juni  

 

 

AOS+EGS: schrijven 

stukje voor nieuwsbrief.  

   

9. Rondvraag en sluiten  

  Tim Wagena en Merel Mooijen vervangen Vera Weeber en Markus 

Beunk. Zij zullen voor de vergadering van 7 juni worden uitgenodigd. 

 VW stuurt een datumprikker rond voor de vergadering in juli, dit is 

ook met eten bij Gerrit thuis. 

 



 

   

 

 

 

Voorstel Rooster van Aftreden (zittingstermijn 4 jaar): 

 

naam aangetreden Aftreden 

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 

 


