
 

   

 

Notulen  MR Vergadering WSV 

 

7 juni 17:15- 18:45 uur 

 

 

1. Vooroverleg MR-leden Actiepunten:  

 • Afwezig: MiB  

2. Opening en vaststellen agenda  

 Aanwezig: HK, LC, MaB, VW, EGS 

Afwezig: MiB 

 

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

Notulen:  

MaB 

3. Mededelingen 

1. Formatieplan 
80% rond. Niet de indruk dat het problematisch wordt. 

2. Vakantieplanning 
Kort jaar, geen extra lln-vrije weken, het definitieve rooster 

volgt. 

3. Pestmethodes in het nieuws 

Kanjermethode gaat in de genen zitten en levert op langere ter-

mijn resultaat. 

4. AVG/privacy project-update 

Onderwijs zit nog niet in het aandachtsgebied van de controle-

rende autoriteit. 

LC: Wanneer wordt Parro uitgerold? 

HK: Eerst willen we de strubbelingen met het ouderportaal van 

Parnassys oplossen. 

5. Planning mbt. jaarevaluatie 

Aanstaande dinsdag evalueert het team, komt terug op de vol-

gende MR-vergadering. 

VW geeft overzicht fte’s 

aan 

4. Notulen  

 • Vastgesteld na kleine aanpassing.  

5. Financiën   

  Er hebben zich geen nieuwe tegenvallers aangediend. Een 

meevaller is dat de opbrengst uit de verhuur van de gymzaal 

(zgn. klokuren) opweegt tegen de tegenvallers. 

 

 

 

 
  

6. Ter bespreking/van gedachten wisselen  



 

   

  Geld vanuit werkdrukakkoord 

Moet nog in een document worden gegoten en aan het team worden 

voorgelegd. 

 Lerarentekort, aanpak en plannen 

Via eigen kanalen proberen we de vacatures in te vullen; dit lijkt te 

gaan lukken: LIO’ers blijven en er zijn zeven reacties op de IB-vaca-

ture. 

     Schoonmaak 

       Levert veel ontevredenheid op. Onafhankelijk instituut stelde tekort-

komingen vast, maar gaf later een voldoende. NB. twee schoonmakers 

dienen in twee uur de hele school schoon te maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Ouderzaken  

  Geen   

8. Additionele agendapunten  

  Geen mededelingen vanuit de GMR of Esprit. 

 Onderzoekend Leren komt op de volgende vergadering aan de orde. 
 

 
  

   

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. 

 Inspectie is langs geweest om de staat van het Engels onderwijs te 

peilen. Wij wachten op de terugkoppeling. 

 

 

 

 

Voorstel Rooster van Aftreden (zittingstermijn 4 jaar): 

 

naam aangetreden afgetreden 

VW juni 2012  juni 2017 

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 

 


