
   

Notulen MR Vergadering WSV 

 

10 oktober 2019 van 17:15-18:30 uur op de WSV 

 

 

1. Vooroverleg MR-leden   Actiepunt 

 Donderdag 29 augustus heeft de eerste MR vergadering van dit schooljaar 

plaatsgevonden. Hiervan zijn geen notulen gemaakt omdat de insteek met name 

was terugkijken op het afgelopen jaar en specifiek naar de focuspunten die de 

MR zich had gesteld voor het vorige schooljaar. Globaal waren dit het 

lerarentekort, werkdruk en werkbelasting van de leerkrachten en communicatie 

richting ouders. Deze punten zullen terugkomen in het MR jaarverslag.  

 

De geleerde lessen zal de MR uiteraard meenemen voor het aankomende 

schooljaar. 

 

Ook zijn de aandachtspunten voor dit jaar vastgesteld. Deze zijn o.a. de 

ouderbijdrage, het nieuwe Schoolplan 2020/2024, behoud van leerkrachten, 

proces afstemming gemeente i.v.m. de renovatie van het bijgebouw, de 

begroting en communicatie naar en met ouders. 

 

 

2. Opening en vaststellen agenda  

 - Welkom in de MR nieuw PMR lid PT. PT vervangt MM als PMR lid omdat 

MM tussentijds is afgetreden als lid, vanwege andere rol binnen school. De 

MR dankt MM voor haar bijdrage aan de MR activiteiten. 

 

Aanwezig: HK, TW, MB, PT, AOS, ED en EGS 

Afwezig: - 

 

Vaste notulist: EGS 

 

 

3.  Mededelingen  

 n.v.t. 

 

 

4. Ter besluitvorming 

1. Veiligheidsplan 2019-2020 (ter instemming) 

2. Begroting MR (ter besluitvorming) 

3. Vastlegging besluit hoogte ouderbijdrage 2019-2020 

 

 

 1. Het veiligheidsplan is ge-update. Het plan is voor intern gebruik en 

wordt onder nieuwe leerkrachten verspreid. De MR stemt in met het 

aangepaste plan.  

2. De begroting van de MR wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Hoogte ouderbijdrage is voor 2019-2020 is ongewijzigd gebleven. 

 

Streven is om bovenstaande onderwerpen voortaan in  de laatste MR 

vergadering van het schooljaar aan de MR ter instemming/goedkeuring voor te 

leggen. 

 

 

 

 

 

5. Ter bespreking/van gedachte wisselen 

1. Conceptbegroting WSV schooljaar 2019-2020 

2. Financiële rapportage juni 

3. Ouderbijdrage (toekomstige ontwikkeling) 

4. Proces/planning rondom nieuw schoolplan 2020-2024 

5. Voortgang MR jaarverslag 

 

 

 1. HK geeft toelichting op de conceptbegroting: 

- Twee meevallers waardoor tegenvallers/te hoge uitgaven 

(langdurig zieken maar ook ingesprongen op lerarentekort) deels 

gecompenseerd konden worden. 

- Inductiebeleid: Extra geld vanuit reserves Esprit groep  voor zij- 

instroom en onderwijsassistenten i.o. 

  

 

 

 

 

 

 



   

- Achterstand in ontvangst van kostenvergoedingen van 5de 

Montessori voor gebruik gebouw, dit wordt alsnog in orde 

gemaakt 

- I.t.t. gebruikelijke 2%  is er dit jaar gekozen voor 1% 

investeringskosten (m.n. vanwege de keuze voor hogere 

personeelskosten); grootste investering is vervanging digiborden 

- MR  geeft tip om de huidige licentiekosten te checken omdat hier 

licenties tussen lijken te staan die niet meer worden gebruikt.   

 

2. Besproken wordt de rapportage van juni (oktober helaas nog niet 

beschikbaar omdat er in juni door centraal bureau nieuw systeem is 

aangeschaft, waardoor de facturen nog moeten worden verwerkt, er 

wordt nu gewerkt aan wegwerken achterstand). 

HK geeft toelichting: 

- Leerlingenbegeleiding: kinderen die extra ondersteuning krijgen 

in de klas (passend onderwijs potje wordt ingezet om mensen in 

te huren om kinderen te begeleiden) dit jaar zullen hiervoor meer 

onderwijsassistenten worden ingezet (o.b.v. de ingehuurde 

externe expertise worden er een plan gemaakt voor de inzet van 

eigen mensen, blijft maatwerk). De controle van de kwaliteit van 

de begeleiding wordt gedaan door de leerkrachten en IB-er. 

 
3. M.b.t. de hoogte van de ouderbijdrage is het standpunt van de 

gemeente nog onduidelijk. De mogelijke korting op de huidige 

subsidie als de ouderbijdrage de door de gemeente gestelde maximale 

hoogte overschrijdt zal in ieder geval niet dit jaar ingaan, maar 

mogelijk  volgend jaar. Het Esprit bestuur wacht het standpunt van de 

gemeente af om vervolgens een aanpak te bepalen.  

 

School heeft beide inkomsten nodig. Het advies van de MR is daarom 

om enerzijds tijdig te komen met een plan van aanpak om een 

eventueel tekort die dit op de begroting zou betekenen te 

ondervangen. Anderzijds is het advies dit tijdig te doen zodat niet de 

ongelukkige situatie ontstaat dat ouders het huidige bedrag aan 

ouderbijdrage betalen en dat dan vervolgens ten koste gaat van de 

maximale subsidie. In de praktijk zou dat betekenen dat een deel van 

de ouderbijdrage dan wordt gebruikt als ‘compensatie’ voor de lagere 

subsidie en dat is niet uitlegbaar naar ouders en onwenselijk. . 

 

Blijft agendapunt en belangrijk aandachtspunt voor dit jaar. 

  
4. Schoolplan 2020-2014 planning: Tijdens de studieweek in februari 

zullen er stappen worden gezet met het opstellen van het schoolplan. 

Er zal tevens kennis/input worden verzameld van andere scholen en 

nieuwe collega’s. Op welke wijze ouders en leerlingen zullen worden 

betrokken wordt nog ingevuld. Het nieuwe schoolplan moet door de 

MR goedgekeurd worden op 25 juni a.s. 

 

Blijft agendapunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOS agendapunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Additionele agendapunten  

1. Renovatie Copernicusstraat 

2. Schoonmaak 

 

 

 1. Er is een bedrijf geselecteerd om  een haalbaarheidsstudie uit te 

voeren. Deze studie zal worden ingeleverd bij de Gemeente. De 

gemeente zal 20 renovaties/studies selecteren om vervolgens te 

worden uitgevoerd in het schooljaar van 2021. Tussentijds kunnen 

kleine noodzakelijke gebreken al worden aangepakt.  

 

2. Er wordt nog gewerkt met hetzelfde bureau maar met vaste 

schoonmakers. Het gaat al veel beter en de beoordeling is voldoende. 

 

 

 



   

7. Ouderzaken  

● Geluiden achterban 

 

 

 

 

 - Bordjes geen fiets plaatsen zijn er niet voor niets (ook niet gaan 

staan wachten met je fiets aan de hand, er is weinig ruimte om het 

overzichtelijk te houden): MR advies om dit nogmaals te melden 

in de nieuwsbrief 

- In sommige klassen komen er nog regelmatig kinderen na 830 de 

klas binnen. 

 

HK: regels schoolplein 

nogmaals vermelden in 

nieuwsbrief en ook aangeven 

dat kinderen uiterlijk 830 in 

de klas moeten zijn. 

8. Notulen  

 

 

 MR vergadering 03-07-2019  

De notulen zijn doorgenomen en vastgesteld.  

De actielijst is doorlopen. 

 

 

9. Nog uitstaande actiepunten van vorige vergadering(en) 

 

 

 Alle uitstaande actiepunten zijn inmiddels opgepakt: 

1. 2018 Bestemmingsreserve is ingezet voor plein op Copernicusstraat  

2. Schoolgids en kalender zijn ge-update en aangepast 

3. Bovenbouwleerkrachten en directie vormen de Werkgroep 

Adviestraject 

 

 

10 Rondvraag en sluiten 

 

 

 Geen vragen  

 
Rooster van aftreden: (zittingstermijn 4 jaar) 

Naam aangetreden aftreden 

Merel Mooijen 18 juli 2018 juli 2022 (in augustus tussentijds 

afgetreden i.v.m. nieuwe extra rol op 

school) 

TW 18 juli 2018 juli 2022 

AOS 7 december 2017 december 2021 

EGS 7 december 2017 december 2021 

MB september 2015 september 2020 

EV mei 2019 juli 2023 

PT oktober 2019 oktober 2023 

 

Data vergaderingen 2018-2019:  

☒ do 29-08-2019, 17:15 - 18:30, met aansluitend MR diner 

☒ do 26-09-2019, 10-10-2019, 17:15 - 18:30  

☐ do 28-11-2019, 17:15 - 18:30 

☐ do 23-01-2020, 17:15 - 18:30 

☐ do 26-03-2020, 17:15 - 18:30 

☐ do 28-05-2020, 17:15 - 18:30 

☐ do 25-06-2020, 17:15- 18:30 

 

Data agendabespreking voorzitter-HK: n.t.b. 


