
   

Notulen MR Vergadering WSV 

 

8 oktober 2020 van 17:15-18:30 uur via Teams en  

29 oktober 2020 17:15-18.30 via Teams, i.v.m. het schoolplan 

 

Aanwezig 8 oktober: AOS (voorzitter), PT (notulist), AdH, SL, LdJ, GS, HK 

Aanwezig 29 oktober: AOS (voorzitter), PT (notulist), AdH, SL, LdJ, HK (afwezig GS) 

 

1. Vooroverleg MR-leden   Wie brengt in 

   

2. Opening en vaststellen agenda  

   

3. Mededelingen  

 ● Open acties: 

● -Status concept jaarverslag MR 2019-2020 

● -Opstellen concept jaarplan 2020-2021 (SL en AOS stellen dit plan op) 

 

AOS 

SL/AOS 

4. Ter besluitvorming/ instemming / advies 

● Benoeming twee nieuwe leden OMR. We zijn heel blij met onze nieuwe 

leden LdJ en GB. Van harte welkom! 

● Vaststelling vergaderrooster 2020-2021, is vastgesteld. 

● Vrijwillige ouderbijdrage en schoolgids (instemming OMR)  

Het voorstel van de directie is dat de vrijwillige ouderbijdrage dit schooljaar 

225 euro zal bedragen. De gemeente wil gelijke kansen voor kinderen creëren 

en heeft dit jaar aangegeven dat de ouderbijdrage niet hoger mag zijn dan 225 

euro als een school in aanmerking wil komen voor de VLoA subsidie. Er is 

sprake van dat het maximum bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage volgend 

schooljaar door de gemeente op 112 euro wordt gesteld. Dit is ingrijpend voor 

de WSV, omdat de school veel extra activiteiten uit de vrijwillige 

ouderbijdrage betaalt. Esprit is juridisch aan het kijken wat de mogelijkheden 

zijn om op een andere manier van de ouders een vrijwillige bijdrage te 

vragen, maar heeft hier nog niet definitief een uitspraak over gedaan. Er zijn 

verschillende ouders die mee willen denken om dit gat op te vullen. HK zal 

met hen een denktank vormen en de veranderingen rondom de ouderbijdrage  

communiceren met de ouders. Misschien zijn er meer ouders die mee willen 

helpen en die moeten de denktank makkelijk kunnen bereiken. De MR heeft 

HK verzocht een financiële uiteenzetting te geven van de impact van het 

voorgestelde bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage, die beduidend lager is 

dan over de afgelopen jaren. In die uiteenzetting is ook de VLoA 

meegenomen en verder ingezoomd op de extra activiteiten die bekostigd 

worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. De OMR stemt in met een vrijwillige 

ouderbijdrage van 225 euro voor het schooljaar 2020-2021. Daarbij vraagt de 

MR aandacht voor de communicatie hierover met de ouders, over de hoogte 

en over de impact op het extra aanbod. De MR is voorstander van het 

opzetten van een werkgroep, zoals voorgesteld door HK. De MR zou graag 

tijdig een oplossing zien, die structureel van aard is om het extra aanbod op 

peil te houden, en belangrijker: de identiteit van de WSV te behouden. In het 

verlengde hiervan is de tekst over de vrijwillige ouderbijdrage in de 

schoolgids uitvoerig ter sprake geweest en op verzoek van de MR aangepast. 

De MR heeft ingestemd met de aangepaste tekst. 

● Schoolplan 2020-2024. Het schoolplan is aan de orde geweest in de 

vergadering van 8 oktober en vervolgens uitgebreid behandeld in de extra 

vergadering van 29 oktober. 8 oktober is, na het lezen van het concept 

schoolplan, een aantal zaken aan de orde gekomen. De tekst in te korten is 

voor een deel gelukt. De bijlage bij het schoolplan (het jaarplan-deel) is door 

verschillende werkgroepen gemaakt waardoor het geen eenheid lijkt. Dit moet 

duidelijk gemaakt worden zodat de lezers dit begrijpen. De MR vraagt of het 

afstandsonderwijs geen plek in het schoolplan moet hebben. HK geeft aan in 

de inleiding de bijzondere omstandigheden rondom corona te zullen 

benoemen, maar inhoudelijk in het schoolplan geen plek te geven vanwege 

het meerjarig karakter van het plan. HK licht verder toe fysiek onderwijs 

belangrijk te vinden voor de socialisatie en het welzijn en dat heeft daarom te 

allen tijde de voorkeur. HK neemt alle adviezen ter harte en past het 

schoolplan aan. 29-10-2020 zullen we proberen het schoolplan vast te stellen. 
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Voornemen is om het aangepaste concept schoolplan op tijd aan de MR te 

sturen zodat de MR de gelegenheid heeft het rustig te kunnen doornemen. Op 

29 oktober is vervolgens het nieuwe schoolplan behandeld. HK heeft de 

vragen die de MR schriftelijk had toegestuurd vooraf beantwoord. Tijdens de 

vergadering worden alle vragen behandeld en waar nodig extra toegelicht 

door HK. De MR stemt in met het schoolplan. Vervolgstap is goedkeuring 

van het schoolplan door het bestuur van Esprit. Mocht dat tot materiele 

wijzigingen van het schoolplan leiden dan legt HK dit opnieuw aan de MR 

voor.  

   

5. Ter bespreking 

● Financiële maandrapportage, geen bijzonderheden 

● Renovatie en (groot) onderhoud, geen bijzonderheden  

 

 

   

6. Additionele agendapunten  

● GMR invulling. Er is een ventilatierapport gemaakt. De MR vraagt of dit 

gedeeld kan worden met de ouders. Ondanks dat de ventilatie op orde is blijft 

het zaak goed te ventileren d.m.v. de ramen. 

● Schoonmaak Er is in de herfstvakantie niet goed schoongemaakt. Met oog op 

Corona blijft het belangrijk hier alert op te zijn. 

● Er is een MR cursus gestart, voor de nieuwe MR leden interessant. De 

volgende keer zal 19 oktober zijn om 17.00 uur. Deze is niet digitaal. Via 

AOB is er ook een cursus. 

 

H deelt de conclusie 

van het rapport met 

ouders. 

   

7. Ouderzaken  

● Geluiden achterban Parro input van leerkrachten wordt gewaardeerd. Ouders 

hebben waardering voor de leerkrachten.  

 

   

8. Notulen MR vergadering 03-07-2019 

● Ter vaststelling 

● Opvolging actiepunten 

MR AOS past paar 

punten aan 

   

9. Rondvraag en sluiten  

 ● Wat willen de OMR leden met de vacatie-pot? De OMR leden hebben recht 

op een vergoeding per vergadering per OMR lid. Alle OMR leden zijn het 

erover eens en besluiten formeel afstand te doen hiervan en deze gelden ten 

goede te laten komen aan de school. 

 

 
Rooster van aftreden: (zittingstermijn 4 jaar) 

naam aangetreden aftreden 

   

AOS 7 december 2017 december 2021 

PT juli 2019 juli 2023 

AdH Aanvang schooljaar 2020-2021 juli 2024 

SL Aanvang schooljaar 2020-2021 juli 2024 

LdJ 8 oktober 2020 oktober 2024 

GS 8 oktober 2020 oktober 2024 

 

Data vergaderingen 2020-2021, ter vaststelling  

 

do 8-10-2020,17.15-18.30 

do 19-11-2020,17.15-18.30 

do 28-01-2020,17.15-18.30 

do 18-03-2020,17.15-18.30 

do 27-05-2021,17.15-18.30 

do 17-06-2021,17.15-18.30 

 


