
 

   

 

Notulen voorbespreking MR Vergadering WSV 

 

22 november 17:00- 18:15 uur 

Aanwezig:  AOS, MB, EGS, TW, MM 

 

1. Vooraf Actiepunten:  

 I.v.m. afmelding HK gaat het gezamenlijke deel niet door. De MR heeft er 

voor gekozen wel de vergadering door te laten gaan. Voor de 

agendapunten waar de aanwezigheid van Hanneke gewenst is, is een extra 

vergadering gepland op 29 november aanstaande. 

 

Jaarplan en evaluatie opnieuw opvragen bij HK. 
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2. Begroting  

 ● Extern advies inwinnen mbt lezen/vergelijken van de begroting 

bij de AOB en HK op de hoogte brengen 

● Het leerlingenaantal op peildatum 1 oktober wisselt door 

verhuizingen/starten kleuters, en is dus geen zorg. 

AOS 

 

nvt 

3. Jaarplan MR  

 De MR stelt het jaarverslag over schooljaar 2017-2018 vast en zal de 

directie vragen zorg te dragen voor publicatie op de website.  

 

Daarnaast stelt de MR haar aandachtsgebieden vast voor schooljaar 2018-

2019: 

• Lerarentekort en de impact hiervan op de WSV; 

• Werkdruk en werkbelasting personeel; 

• Schooltijden; en 

• Verbeteren communicatie tussen school, MR en ouders. 

 

De MR benoemt MB tot vice-voorzitter.  

 

4. Stukje over de MR nieuwsbrief  

 Zakelijk, maar duidelijk stuk. Foto toevoegen en de directie verzoeken 

deze op te nemen in de volgende nieuwsbrief. 
AOS 

5. Geluiden achterban  

 Vanuit de ouders: 

● Twijfels over de hechtheid van het team, omdat er een aantal 

collega’s zijn vertrokken. De personeelsgeleding geeft aan dat dit 

ongegrond is. 

● Geruchten dat de oud-directeur collega’s van de WSV aan het 

werven is; Er gaat nu één collega naar deze school, dit is op 

initiatief van de collega. De personeelsgeleding geeft aan geen 

aanleiding te hebben te twijfelen aan het bestaande herenakkoord 

dat dit onder scholen (ook deze school) gebeurt. Volgende 

vergadering bespreken met HK.  

● Vacaturetekst groep 5 wordt opgepakt door een ouder. 

Oorspronkelijke vacaturetekst spreekt niet aan. Te bespreken met 

HK is; is het gelijk benoemen ‘met uitzicht op vast 

dienstverband’ mogelijk en niet spreken over ‘tijdelijk’? 

● Door de ouderavond is er onder ouders onrust ontstaan over de 

schooltijden. Het is wenselijk dat er vlug mee info volgt voor de 
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te bespreken met HK 
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ouders. Tijdspad om het besluit te nemen is lang, onduidelijk 

waarom. Wat is het doel van de ouderenquête? 

 

Vanuit het personeel: 

● Hoe zit het met de verdeling L10 en L11? Waar ligt dat, buiten 

het schoolplan, vast en is daar ruimer mee om te gaan indachtig 

het advies van de MR aandacht te besteden aan het behoud van 

het personeel? 

● Wat is het beleid van de directie m.b.t. het personeelsbeleid, 

waaronder vergoeding van reiskosten? Zijn deze geluiden bekend 

bij de directie?  

 

te bespreken met HK 
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 Volgende vergadering met HK 

op 29 november 2018 17.00 - 18.00 

 

 

 

 

Rooster van Aftreden (zittingstermijn 4 jaar): 

 

naam aangetreden afgetreden 

LC februari 2015 februari 2019 

MB september 2015 september 2019 

AOS december 2017 december 2021 

EGS december 2017 december 2021 

MM Juli 2018 Juli 2022 

TW Juli 2018 Juli 2022 

 


