
   

Notulen MR Vergadering WSV 

 

3 juli 2019 van 12:20-13:45 uur op de WSV 

 

1. Vooroverleg MR-leden   Actie 

   

2. Opening en vaststellen agenda  

   - Welkom in de MR nieuw OMR lid Eva Dova (ED) 

 

Aanwezig: ED, HK, TW, MB, AOS en MM  

Afwezig: EGS 

 

Notulist: MM 

 

 

3. Mededelingen  

 ● Toelichting entreetoets groep 7 

Leerlingen hebben aangegeven vooraf geoefend te hebben met de ‘echte’ 

toets, school erg van geschrokken. De leerlingen krijgen wel feedback, maar 

niet de prognose, deze laatste is minder waardevol. In de kalender stond 

‘adviesgesprekken’ dat was niet juist. 

Volgend jaar geen Entreetoets meer. Er wordt het voorstel gedaan om een 

adviesgroep te vormen hoe we vanaf volgend jaar advies gaan geven en hoe 

het adviestraject loopt.  

● Checken kalender en schoolgids 

Zoals er in de kalender ‘adviesgesprekken’ stond, staan er in de kalender en 

schoolgids nog meer onjuistheden. HK ziet geen tijd dit voor het begin van het 

schooljaar te verbeteren. MB en MM bekijken beide en geven er feedback op.  

 

HK; werkgroep adviestraject 

vormen 

 

 

 

 

 

MB en MM schoolgids en 

kalender bekijken 

HK zal deze beide laten 

aanpassen 

4. Ter besluitvorming/ instemming / advies 

● Benoeming ED als nieuw MR lid: door iedereen ingestemd 

● Vakantierooster/ leerlingvrije dagen  

di 11 juni moet 2 juni worden 

MR is tevreden over het vakantierooster/studiedagen, maar raadt wel aan om 

duidelijk te communiceren waarom en wat op deze dagen gebeurt.  

bijvoorbeeld dat 27 september geen vrije dag is, maar dat dan de 

kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden.  

● Formatieplan  

De PMR is zeer tevreden met de formatie voor volgend jaar en stemt ermee in. 

Er is in de formatie ruim voldoende capaciteit, veel lof voor de directie. 

De OMR geeft aan veel goede reacties van ouders te hebben gehoord. 

 

 

 

HK; communicatie ri ouders 

over het vakantierooster en 

studiedagen 

   

5. Ter bespreking 

● Financiën  

De personeelskosten zijn, zoals verwacht, hoger dan begroot vanwege de hoge 

kosten van invalkrachten.  

● Ouderbijdrage wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 

● Schooltijden – evaluatie plus opvolging verkeer 

Nog geen aanmeldingen van ouders voor het begeleiden van het verkeer de 

eerste weken van volgend schooljaar. 

Pleinmarkering is ook nog een optie.  

 

Ouders van groep 1 krijgen een brief met informatie over de aangepaste 

schooltijden. Er komt een bericht in de laatste nieuwsbrief en in de laatste 

week van de vakantie zal er een mail worden gestuurd aan de ouders. Website 

zal worden aangepast. 

● Communicatie naar ouders 

Communicatie kan soms helderder. Ook wordt besproken wat in de 

nieuwsbrief moet en wat niet, maar daar komt geen heldere conclusie uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK; communicatie 

schooltijden (nieuwsbrief 

en mail) en website 

aanpassen 

   

6. Volgend schooljaar: 

MB blijft nog een jaar in de MR  

Het MR-etentje zal plaatsvinden na de eerste vergadering in de eerste 

schoolweek. 

 

AOS: LC uitnodigen voor 

afscheid tijdens etentje en  

datumprikker. 



   

AOS stuurt via datumprikker nieuwe data voor de MR vergaderingen van 

volgend schooljaar. 

   

 

 

 

 
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 

Eva Dova mei 2019 juli 2022 

Mijke Belger september 2015 september 2020 

 

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 

☒ ma 27-05-2019, 17:15 - 18:30 

☐ woe 03-07-2019, 12:20 – 13:45 (laatste MR vergadering, diner schuiven we door naar begin schooljaar) 

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


