
   

Notulen MR Vergadering WSV 

 

28 november 2019 van 17:15-18:30 uur op de WSV 

 

 

1. Vooroverleg MR-leden   Actiepunt 

 - 

 

 

2. Opening en vaststellen agenda  

 Aanwezig: HK, TW, MB en EGS 

Afwezig: PT, AOS en ED 

 

Vaste notulist: EGS 

 

 

3.  Mededelingen  

 n.v.t. 

 

 

4. Ter besluitvorming 

1. Begroting (ter advies) 

2. Jaarverslag en jaarplan MR (ter besluitvorming)  

 

 

 1. HK licht verschillende punten toe: 

- Groot Esprit ICT project (o.a. wifi punten en overstap naar 

werken in de cloud): de investering in infrastructuur en hardware 

wordt verdeeld over alle scholen (4.500 euro). 

- De Begroting gaat nog naar GMR en de raad van Toezicht van 

Esprit en zal voor volgend jaar definitief zijn. 

De MR heeft adviesrecht: De MR heeft op dit moment geen concrete 

adviezen en de begroting kan door in het proces.  

2. MR Jaarverslag wordt goedgekeurd en zal worden gepubliceerd op de 

website. 

 

ED maakt opzet MR jaarplan en deze zal in de volgende MR 

vergadering in januari besproken worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK 

 

 

ED 

5. Ter bespreking 

1. Financiële (maand)rapportage  

2. Ouderbijdrage (toekomstige ontwikkeling) 

3. Zichtbaarheid MR 

4. Stand van zaken renovatie Copernicusstraat  

 

 

 1. Verschillende punten worden door HK toegelicht: 

- Rijksfinanciering voor school is hoger uitgevallen dan begroot 

(meevaller) 

- Overall negatief resultaat was voorzien  

- De factuur voor vergoeding mede gebruik schoolgebouw aan 

Montesorri (substantieel bedrag) zal hoogstwaarschijnlijk 

volgend jaar pas gestuurd worden. 

- De meest recente oktober rapportage wordt door HK 

rondgestuurd aan MR 

2. Het Esprit Bestuur heeft nog niet besloten hoe straks met de 

gewijzigde regels om te gaan. De leden van de MR zijn (net als 

tijdens de vorige vergadering) onaangenaam verrast dat een besluit 

en/of anticiperende plannen vanuit het bestuur uitblijven. Onduidelijk 

is waarom het bestuur zo’n afwachtende houding inneemt.  

Mocht de gemeentelijke regelgeving zoals die nu voorzien wordt (als 

de ouderbijdrage door de school niet naar beneden wordt bijgesteld er 

gekort zal worden op te ontvangen gemeentelijke subsidies) definitief 

worden, dan is het unanieme standpunt en advies van de MR dat de 

ouderbijdrage dan naar het gemeentelijk vastgestelde maximum moet 

worden verlaagd om niet gekort te worden op de subsidies. De MR 

geeft de directie dringend mee dat een voorstel om  de ouderbijdrage 

  

 

 

 

 

 

 

 

HK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK 

 

 



   

op hetzelfde niveau te houden met als gevolg een korting op subsidies 

niet acceptabel is. 

 

De MR adviseert (zoals ook al aangegeven in de vorige vergadering) 

om al na te denken over hoe om te gaan met het tekort dat zal ontstaan 

door deze wijzigingen in de regelgeving. 

Vanuit de MR zal hierover begin van dit kalenderjaar een besluit 

genomen moeten worden.  

In de MR vergadering van 23 januari zal HK een nadere toelichting 

geven. Mocht er nog steeds geen duidelijkheid zijn of mocht het 

Esprit Bestuur besluiten de ouderbijdrage gelijk te willen houden dan 

wil de MR graag in de januari vergadering uitleg van bestuur. HK zal 

dan iemand uitnodigen vanuit het bestuur voor deze vergadering. 

 

De MR zoekt contact met GMR over dit onderwerp. 

 

3. De MR bespreekt de vragen die zij hebben ontvangen over de 

zichtbaarheid van de MR. De MR is indien relevant zichtbaar in de 

WSV nieuwsbrief (leden voorgesteld middels bericht met foto en 

speerpunten voor dit schooljaar zijn gecommuniceerd), notulen van de 

vergaderingen (inclusief vergaderdata) worden gepubliceerd op de 

website, vergaderingen zijn openbaar, jaarverslag en jaarplan zullen -

zodra definitief- worden gepubliceerd op de website en de MR is 

bereikbaar via mail voor vragen/opmerkingen. Dit is volgens de leden 

van de MR voldoende.  

 

HK zal in de toekomst vooraf met voorzitter van MR afstemmen als 

er in de nieuwsbrief naar MR verwezen wordt.  

  

4. Haalbaarheidsonderzoek is door ICS in gang gezet. 

 

Blijft agendapunt en belangrijk aandachtspunt voor dit jaar. 

  

 

 

HK 

 

 

 

HK 

 

TW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK 

 

 

 

 

AOS 

6. Additionele agendapunten  

1. Schoonmaak 

2. Proces/ planning rondom nieuw schoolplan 2020-2024 

3. Evaluatie staking 

4. Cito/LVS en aanpak 

 

 

 1. Niet besproken.  

Blijft agendapunt. 

2. De planning is ongewijzigd. Het nieuwe schoolplan moet door de MR 

goedgekeurd worden op 25 juni a.s. 

Blijft agendapunt. 

3. De gezamenlijke protestactie met ouders en kinderen is erg positief 

ervaren vanuit keerkrachten. Mooie publiciteit rondom de actie.  

 

De volgende stakingsoproep vanuit de bonden is voor 30/31-01-2020. 

Er wordt nu bij het team en bestuur geïnventariseerd of de school wel 

of niet dicht zal gaan. De leden van de MR dringen er bij HK op aan 

dit z.s.m. aan de ouders te communiceren.   

4. De entreetoets komt te vervallen en wordt vervangen door de eind 

groep 7 (LVS)toets. Dit is een bestaande toets maar werd op de WSV 

niet afgenomen naast de entreetoets. Na deze (LVS)toets volgt het 

voorlopig advies. 

 

 

AOS 

 

 

AOS 

 

 

 

HK 

7. Ouderzaken  

● Geluiden achterban 

 

 

 

 

 - De MR zal reageren op het binnengekomen emailbericht in de MR 

email-inbox. 

 



   

 

8. Notulen  

 

 

 MR vergadering 10-10-2019: de notulen zijn doorgenomen en vastgesteld.  

 

HK geeft n.a.v. de notulen aan dat er na de vorige MR vergadering een gesprek 

met de controller heeft plaatsgevonden en dat de investeringskosten (i.t.t. wat 

vermeld werd in de notulen) toch 2% zijn gebleven. 

 

De actielijst is doorlopen en alle punten zijn opgepakt. 

 

 

9. Nog uitstaande actiepunten van vorige vergadering(en) 

 

 

 Alle uitstaande actiepunten zijn inmiddels opgepakt. 

 

 

10 Rondvraag en sluiten 

 

 

 - HK checkt vertegenwoordiging WSV in GMR als VW uit GMR gaat 

binnenkort. 

- MR adviseert HK om de uitdagingen rondom de (januari) formatie 

duidelijk te communiceren richting de ouders (zoals de huidige vacature 

voor groep 3). 

  

HK 

 

HK 

 
Rooster van aftreden: (zittingstermijn 4 jaar) 

Naam Aangetreden aftreden 

TW 18 juli 2018 juli 2022 

AOS 7 december 2017 december 2021 

EGS 7 december 2017 december 2021 

MB september 2015 september 2020 

ED 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-Hanneke: 17-01-2020 


