
   

Notulen MR Vergadering WSV 

 

29 november 2018 van 17:00-18:15 uur op de WSV 

Aanwezig: HK, TW, MB, LC, AOS, MM 

 

1. Vooroverleg MR-leden   Actiepunt 

 Het vooroverleg heeft vorige week plaatsgevonden, zie notulen 22 november 

2018. 

 

2. Opening en vaststellen agenda  

   

3. Notulen  

MR vergadering 19-09-2018 en 22-09-2018 

 

 De notulen van beide vergadering zijn doorgenomen en vastgesteld. De 

actielijst is doorlopen. 

 

4. Ter besluitvorming 

1. Vaststellen jaarbegroting MR 

2. Vaststellen jaarplan 2018-2019 (incl evaluatie vorig 

schooljaar + vooruitblik) 

 

 1. De MR heeft € 2000 incl. vacatiegelden en maakt in de volgende MR 

vergadering een begroting voor het budget. 

 

Introductie stukje van de MR komt 30 november 2018 in de 

nieuwsbrief. 

 

2. HK meldt geen integraal jaarplan te kunnen overleggen; de plannen 

voor dit jaar heeft HK vastgelegd in verschillende brieven en 

documenten. De MR benadrukt een integraal plan/ overzicht nodig te 

hebben voor een goede roluitoefening. Het is belangrijk, zowel voor 

de directie als voor de MR, vast te leggen welke afspraken en 

doelstellingen er gemaakt zijn voor schooljaar 2018-2019 en deze te 

kunnen monitoren en evalueren. 

 

HK zegt toe voor de volgende vergadering het jaarplan en de evaluatie van vorig 

jaar aan te leveren. Daarnaast zegt HK toe voor schooljaar 2019-2020 het 

jaarplan bij de start van het schooljaar te delen met de MR. 

AOS: agendapunt volgende 

vergadering 

 

HK 

 

 

 

 

 

 

 

HK 

HK 

 

 

 

 

AOS: agendapunt volgende 

vergadering 

 

6. Ter bespreking/van gedachte wisselen 

1. Werkdruk - plannen inz werkdrukvermindering 

2. Lerarentekort – plannen voor dit jaar  

3. Schooltijden 

4. Concept begroting 2018-2019  

5. Financieel verslag voortgangsrapportage  

6. Staat van onderhoud bijgebouw Copernicusstraat 

7. Schoonmaak algemeen – al verbetering? 

 

 1. Vanaf 3/12/2018 start de onderwijsassistente met twee dagen in de 

bovenbouw, na de kerstvakantie worden dit vier dagen. De 

onderwijsassistent wordt betaald uit het extra overheidsgeld dat 

beschikbaar is gekomen voor werkdrukvermindering. 

De meningen over de wijziging in het schoolbeleid (schoolplan 2016-

2020) omtrent de ziektevervanging op korte termijn zijn verdeeld. De 

OMR is verdeeld over de stap in het proces waarbij een klas naar huis 

gestuurd wordt. Deze stap is reeds opgenomen in het bestaande 

schoolpan, het voorstel is deze een stap naar voren te halen. Dit 

betekent een wijziging in het bestaande schoolplan en de OMR ziet 

graag een uitgebreidere onderbouwing, waaronder en een evaluatie 

van deze wijziging aan het einde van het schooljaar, voor een 

wijziging die ingrijpend kan zijn voor ouders. Ook moet helder zijn 

wanneer in het proces ouders op de hoogte worden gesteld mocht dit 

zich voor doen, bijvoorbeeld minimaal vóór 15:30 als het om de 

volgende dag gaat. 

 

 

 

 

 

 

HK: uitgebreidere uitleg bij 

de wijziging in het 

schoolbeleid en evaluatie 

plannen aan het eind van het 

schooljaar 

 

 

AOS: agendapunt volgende 

vergadering 

 

 



   

De PMR benadrukt dat dit voorstel door het hele team wordt 

ondersteund, omdat het huidige proces onvoldoende de kwaliteit van 

onderwijs borgt waar de WSV voor staat en in griepperioden en 

wekenlange (te) hoge werkdruk opleveren.  

2. Agendapunt niet besproken. 

3. Doordat de schooltijden onderwerp was op de ouderavond, is er 

onrust ontstaan bij de ouders. De vraag komt aan de orde of het 

wenselijk is z.s.m. ouders helderheid te verschaffen, over de 

uitkomsten van de werkgroep en mogelijke wijziging in schooltijden. 

12 december wordt er met het team naar de opties gekeken, zoals uit 

de werkgroep naar voren zijn gekomen,  en op de volgende MR 

vergadering op 24 januari 2019 worden deze besproken. Dan wordt 

gekeken hoe er verder wordt gehandeld. 

4. Vanuit Esprit komt er een collega van de afdeling Financiën om de 

MR een toelichting te geven op de begroting. Belangrijk om dit zo 

spoedig mogelijk in te plannen 

5. Niet besproken, doorgeschoven naar volgende vergadering. 

6. Niet besproken, doorgeschoven naar volgende vergadering. 

7. Schoonmaak is door onaangekondigde inspecties onvoldoende 

gebleken. HK is in gesprek met Schoonmaakbedrijf Dolmans hoe nu 

verder. Zolang de schoonmaak onder de maat blijft blijft dit 

onderwerp van gesprek. 

 

 

 

 

AOS: agendapunt volgende 

vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

HK: z.s.m. contact initiëren 

tussen afdeling Financiën en 

MR. 

AOS: agendapunt volgende 

vergadering 

AOS: agendapunt volgende 

vergadering 

7. Ouderzaken  

● Geluiden achterban 

Reeds vorige vergadering aan de orde geweest. 

 

 HK: 

● Reiskostenvergoeding personeel is inmiddels duidelijk en vergoeding 

vindt plaats.  

● De geluiden over personeelswerving van WSV leerkrachten door 

andere scholen zijn niet gegrond. 

● Vacaturetekst voor de vacature voor groep 5 is fantastisch opgepakt 

door een ouder, echt vakwerk en een stuk aantrekkelijker geworden. 

Daarnaast wordt er nu door een aantal ouders i.s.m. aantal 

leerkrachten gewerkt aan een wervende video over de WSV. 

 

8. Additionele agendapunten  

● Aandachtspunten vanuit Esprit/ GMR  

● Onderzoekend leren 

● Hoogte ouderbijdrage (gemeente) 

 

 

 

 Alleen de ouderbijdrage is besproken. De MR adviseert om zo spoedig 

mogelijk te gaan rekenen en inzichtelijk te maken wat het eventueel ontbreken 

van de ouderbijdrage (door mogelijke nieuwe regels vanuit de Gemeente) 

betekent voor het team en het onderwijs op de WSV. HK bespreekt dit in 

februari 2019 met het bestuur van Esprit. 

 

 

HK 

9. Rondvraag en sluiten  

 Niet van toepassing.  

 
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 

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 23-05-2019, 17:15 - 18:30 

☐ do 04-07-2019, 17:15 - 22:00 (laatste MR vergadering met aansluitend diner) 

Data agenda bespreking voorzitter-Hanneke: n.t.b. 


