
   

Notulen MR Vergadering WSV 

 

24 januari 2019 van 17:00-18:15 uur op de WSV 

 

 

1. Vooroverleg MR-leden   Actiepunt 

 Officieel laatste overleg LC. Voorstel is om de twee overgebleven kandidaten 

uit de vorige verkiezingsronde te benaderen.  

 

 

2. Opening en vaststellen agenda  

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

Afwezig: MM (zwangerschapsverlof) 

 

Vaste notulist: EGS 

 

 

3.  Mededelingen  

 - 

 

 

4.. Notulen  

 

 

 MR vergadering 29-11-2018  

De notulen zijn doorgenomen en vastgesteld.  

De actielijst is doorlopen. 

 

 

4. Ter besluitvorming 

1. Vaststellen jaarbegroting MR (€ 2000 incl. vacatiegelden) 

2. Vaststellen jaarplan 2018-2019 (incl. evaluatie vorig schooljaar + 

vooruitblik) 

3. Jaarverslag 2017-2018 MR 

4. Medezeggenschapsreglement MR 

 

 

 1. Jaarbegroting MR: besloten is dat inzet voor het budget vooralsnog 

niet nodig is wellicht in de toekomst voor scholing op specifieke 

onderwerpen aangaande MR zaken. 

2. Jaarplan 2018-2019 incl. evaluatie gedeeld met MR. 

HK ligt de realisatie beleidsdoelstellingen toe. 

In juni 2018 is er teruggekeken naar de verbeterpunten en de destijds 

gestelde doelen. De uitkomsten zijn in dit plan opgenomen.   

De doelen voor het schooljaar 2018/19 zijn vastgesteld. De MR stemt 

in met het jaarplan (instemmingsrecht). 

3. Jaarverslag 2017-2018 MR vastgesteld 

4. Het huidige Medezeggenschapsreglement MR dateert van 31-05-

2013. De MR heeft vastgesteld dat dit reglement nog steeds volstaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. De MR heeft voorstel ontvangen voor aanpassing 

ziektevervangingsproces (op korte termijn) beschreven in het 

schoolplan 2016-2020. Het voorstel betreft een verandering in 

volgorde van het bestaande ziektevervangingsproces ten aanzien van 

de twee laatste maatregelen (klas naar huis vs. opdelen van 

groep/mensen zonder groep voor de klas). Het uitgangspunt bij 

vervanging is altijd om zo goed mogelijk onderwijs te geven aan 

leerlingen. Daarnaast is goed werkgeverschap voor alle leden van het 

team, altijd en zeker in deze tijd van groot belang. Ook het belang van 

ouders wordt erkend en speelt een rol in de afwegingen. De MR stemt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

in met het voorstel tot aanpassing van het schoolplan op dit punt 

(instemmingsrecht). Daarbij vraagt de MR expliciet aandacht voor 

tijdige communicatie als sprake is van een klas naar huis sturen. 

 

Ziektevervangingsproces wordt daarmee als volgt: 

a) Persoon uit lijst van vervangers 

b) Iemand die meer wil werken 

c) Verhalenfabriek/cultuurdag 

d) Klas naar huis: alleen wanneer dit eerder dan 15.30 uur op de 

vorige dag duidelijk is en de ouders hiervan vóór dit tijdstip op de 

hoogte zijn gebracht. 

e) Bij overmacht, ziektemelding in de ochtend: 

- Opdelen groep, samen met mail naar ouders dat we geen 

vervanging hebben. Graag als het kan de kinderen thuis 

houden.  

- Mensen zonder groep voor de groep, max 5 keer per jaar. 

 

Bij vervanging van een leerkracht voor een langere tijd: 

a) Vakdocenten en zorgstructuur WSV blijft in tact 

b) Via formele en informele kanalen aandacht blijven vragen voor 

vacature 

c) WSV op de kaart blijven zetten via de website en andere kanalen 

d) Snel reageren op LIO-ers en goed contact blijven houden met 

stagiaires die bij de WSV passen 

e) Kritisch blijven kijken naar  alternatieven 

 

2. Naar aanleiding van het lerarentekort is er vanuit 1 van de ouders een 

fantastisch initiatief ontstaan om de vacaturetekst aantrekkelijker te 

maken, wat heeft geleid tot een duidelijke en aansprekende vacature. 

Tevens wordt er een video opgenomen om te laten zien wat voor 

school de WSV is met een goed team leerkrachten. Dit wordt erg 

gewaardeerd vanuit het team en de MR.  

3. Vanuit de MR wordt benadrukt dat het van belang is dat er snel 

duidelijkheid komt over een mogelijke aanpassing van de 

schooltijden; HK geeft aan snel duidelijkheid te verschaffen hierover.  

Er is binnen (een deel van) het team gekeken naar het voorstel vanuit 

de werkgroep. Er zijn 4 opties geformuleerd. HK zal z.s.m. de 

verschillende opties doorrekenen (rooster kan effect hebben op 

vakantie) en deze uitkomst/consequenties aan team voorleggen. 

Binnen het team zal hierover gestemd worden. Het voorstel met de 

meeste stemmen zal met de MR en/of de ouderraad besproken 

worden. De MR vraagt aandacht voor meenemen van de reacties 

vanuit de ouderavond over dit onderwerp in het denkproces. HK geeft 

aan dat het streven is om voor de voorjaarsvakantie duidelijkheid 

hierover te kunnen verschaffen. Duidelijke onderbouwde 

communicatie richting de ouders is daarbij van groot belang.  

4. TW zal op  korte termijn een afspraak inplannen met een ESPRIT 

collega van de afdeling Financiën om de MR een toelichting te geven 

op de conceptbegroting (adviesrecht). Belangrijk om dit zo spoedig 

mogelijk in te plannen. 

5. De vraag wordt gesteld of de bestemmingsreserve Schoolplein dit jaar 

moet worden ingezet of anders komt te vervallen. HK zoekt dit uit en 

TW kan een investeringsplan formuleren.  

6. Niet besproken, doorgeschoven naar volgende vergadering. 

7. Niet besproken, doorgeschoven naar volgende vergadering. 
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TW 

 

 

 

HK/TW 

7. Ouderzaken  

● Geluiden achterban 

● Er is een nieuwe ouderraad samengesteld, bestaande uit de 

klassenouders van de verschillende groepen. 

 

 

   

8. Nog uitstaande actiepunten van vorige vergadering(en)  



   

 1. HK zal de gevolgen van een verlaging van de ouderbijdrage door 

besluiten vanuit de Gemeente in februari 2019 met het bestuur van 

Esprit bespreken en een terugkoppeling geven in de volgende 

vergadering. 

 

HK 

9. Additionele agendapunten  

1. Aandachtspunten vanuit Esprit/ GMR  

2. Onderzoekend leren 

3. Hoogte ouderbijdrage (gemeente) 

 

 

 

 

 1. Geen aandachtspunten 

2. HK zal de MR op de hoogte  houden van de ontwikkelingen met het 

onderzoekend leren ook specifiek in relatie tot de  

verrijkingsklas/onderzoekend leren. Verrijkingsklas b (hoog begaafd) 

zal blijven, bij verrijkingsklas a gaat het om 3 kinderen per klas, dit  

zou op termijn in de klas moeten kunnen binnen het onderzoekend 

leren. Na de meivakantie zal hierover meer inzicht zijn.    

3. Hoogstwaarschijnlijk zal door de wethouder worden besloten dat als 

op een specifieke school de ouderbijdrage niet naar beneden wordt 

bijgesteld er naar rato zal worden gekort op toe te kennen subsidies.  

Dit is uiteraard niet wenselijk. De MR adviseert (net als tijdens de 

vorige vergadering) 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.  

De MR adviseert tevens om hier tijdig op te anticiperen, ouders 

hierover tijdig te informeren en te betrekken bij het bedenken van 

creatieve oplossingen voor eventuele gaten die hierdoor zouden vallen 

in de begroting.  

 

 

HK 

 

 

 

 

 

HK 

9. Rondvraag en sluiten  

 Vanuit de MR is de suggestie een klankbordgroep in te stellen, met brede 

samenstelling (denk aan oud-leerkrachten, ouders van oud-leerlingen, anderen 

betrokken bij onderwijs van buiten de WSV). Dit kan bijdragen bij het vormen 

van een lange(re) termijn visie en brengt een ‘blik van buiten’.  

 

HK 

 
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. 


