
 

   

 

Notulen  MR Vergadering WSV 

 

18 juli 17:15- 18:45 uur 

 

 

1. Vooroverleg MR-leden Actiepunten:  

 • Laatste vergadering VW en MaB 

• Eerste vergadering TW en MM 

• Afwezig: MiB 

 

 

2. Opening en vaststellen agenda  

 Aanwezig: AOS, HK, LC, MaB, VW, EGS, MM en TW  

Afwezig: MiB 

 

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

Notulen:  

EGS 

3. Mededelingen 

1. Formatieplan 
Het formatieplan zal volgend jaar vooraf met de MR gedeeld 

worden.  

Het plan is niet veel veranderd. 

Het aantal leerlingen is ongeveer gelijk gebleven.  

Onderwijsondersteuning: het werk van de begeleiders is belang-

rijk. Gemeld wordt dat met het huidige aantal vacatures de bege-

leiders in geval van nood ook voor de klas zouden kunnen wor-

den ingezet. Belangrijk dat dit goed en tijdig richting hen wordt 

gecommuniceerd. 

2. Terugkoppeling evaluatie en vooruitblik volgend schooljaar 

Doorgeschoven naar volgende vergadering. 

3. Terugkoppeling bezoek inspectie Engels 

De WSV is als school heel goed uit dit onderzoek gekomen. 

4. AVG/privacy project-update 

In juni is hierover gesproken met de ESPRIT jurist. 

Er zal over dit onderwerp een brief komen richting de ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOS: agendapunt door-

schuiven naar volgende 

vergadering 

 

HK: brief ri ouders ivm 

AVG 

4. Notulen   

 • Notulen vergadering 7 juni 2018 vastgesteld 

• Opvolging actiepunten  

 

 

5. Financiën   

 Financieel verslag voortgangsrapportage, ter bespreking: 

• Het aantal FTE is hoger dan begroot 

 

6. Ter bespreking/van gedachten wisselen  



 

   

 • Geld vanuit werkdrukakkoord - update 

De inzet van het werkdrukakkoord budget is binnen het team bespro-

ken. De ideeën zullen in een concreet plan worden uitgewerkt. Vol-

gende MR vergadering bespreken. 

• Lerarentekort, aanpak en plannen – update 

Er zijn weinig kwalitatief goede reacties binnen gekomen op de vaca-

tures. 

Tijdelijke vervanging indien nodig zal heel moeilijk worden. 

Wat heel positief is dat de mensen die zijn aangetrokken blijven. 

Er zal nog vroeger met LIO’s aan de slag worden gegaan. 

 

Vanuit MR wordt aangegeven dat het belangrijk is te blijven focussen 

op het onderscheidend vermogen van de WSV voor leerkrachten en 

het behoud van de leerkrachten. De sfeer binnen het team is goed. 

Het idee om een brief te sturen aan alumni en reünisten die momen-

teel niet werkzaam zijn als leerkracht zal worden voorgelegd aan be-

stuur ESPRIT 

 

•     Schoonmaak 

       Volgende vergadering opnieuw op de agenda  

HK:  plan delen met MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK: idee brief alumni 

voorleggen aan bestuur 

 

 

 

  

 

 

AOS: schoonmaak op 

agenda volgende MR 

7. Ouderzaken  

 • Geluiden achterban: er zijn zorgen geuit over het lerarentekort.  

De communicatie hierover richting de ouders wordt vanuit de MR  

heel belangrijk gevonden.   

Goed om aan het begin van het jaar richting de ouders te communice-

ren wat de genomen stappen zijn geweest en wat de acties zullen zijn 

indien de vacatures niet worden gevuld.  

• Parnassus 

 

HK: communicatie richting 

de ouders 

8. Nog uitstaande actiepunten van vorige vergadering(en)  

 Vergadering 12/4: 

• 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.  

• 12/4: VW zal probleem onderhoud pand en discussie met gemeente 

hierover aankaarten binnen GMR 

• HK: ouders via nieuwsbrief op de hoogte stellen wat de uitgaven van 

de ouderbijdrage zijn.  

 

 

 
AOS+EGS: schrijven 

stukje voor nieuwsbrief.  

 
VW: probleem aankaarten 

binnen GMR 

HK: communicatie over 

ouderbijdrage 

9. Additionele agendapunten  

 • Geen mededelingen vanuit de GMR of Esprit. 

• Onderzoekend Leren:  

Besloten is om een pilot IPC te starten in de middenbouw. Nicolaas 

Maes methode zal worden toegepast in de bovenbouw. 

De Davina methode is afgevallen. 

 

• Schooltijden:  

Er is een commissie vastgesteld die zal kijken naar wensen binnen het 

team qua schooltijden 

 

• Hoogte ouderbijdrage:  

 

 

AOS: schooltijden opne-

men als terugkerend agen-

dapunt  
 
AOS: opnemen in agenda 

volgende MR 

  



 

   

Er zijn al een half jaar gesprekken met de gemeenteraad en wethou-

ders van Amsterdam over de hoogte van de ouderbijdrage in het ka-

der van het toegankelijk maken van onderwijs voor iedereen. Update 

volgende MR vergadering. 

 

10. Rondvraag en sluiten  

   

 

 

 

Voorstel Rooster van Aftreden (zittingstermijn 4 jaar): 

 

naam aangetreden afgetreden 

VW juni 2012  Afgetreden juli 2018 

MaB november 2014 juli 2018 uit dienst 

LC februari 2015 februari 2019 

MiB september 2015 september 2019 

AOS december 2017 december 2021 

EGS december 2017 december 2021 

MM Juli 2018 Juli 2022 

TW Juli 2018 Juli 2022 

 


