
NOTULEN MR O.B.S, West 

Datum: 30-9-2021 

 

1. Opening: 

De voorzitter opent de vergadering.  

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

 

2. Ingekomen stukken: 

MR info krant. 

 

3. Mededelingen directie: 

 Management: een ieder heeft deze doorgenomen, er zijn geen vragen. 

 Corona: Er gaan hele klassen meer in quarantaine. Er wordt per geval gekeken (desnoods 

in overleg met de GGD) bekeken wat de te nemen stappen zijn.  

 Klassenindeling: Graag de juiste klassendeling aanpassen op de website. 

 Lerarentekort: Lastig soms om vervanging voor een groep bij ziekte of afwezigheid van 

de groepsleerkracht rond te krijgen. Eerst wordt gekeken of er intern vervanging is, of er 

een collega extra wil werken. Mocht dit niet het geval zijn, wijken we uit naar hulp van 

onze klassenassistenten, onder toezicht van collega’s / MT. Het naar huis sturen van een 

klas is een laatste optie. 

 Het Kapiteintje: Opvang van kinderen met (zware) autisme binnen onze school vi 

Stichting Amir, opgezet door een moeder met schoolgaande kinderen op West. Het is 

een op zichzelf staande Stichting.  Mooi concept, opening volgt 11 oktober a.s. Er worden 

in eerste instantie 3 kinderen opgevangen, met een zestal begeleiders. 

 Jaarplan en jaarverslag: Wordt kort besproken, geen vragen, wordt goedgekeurd.  

 Stand van zaken oktobertelling: Per 1 oktober telt onze school vooralsnog 564 leerlingen.  

 Schoolscan: Wordt besproken, punten van aandacht worden meegenomen. 

 

4. Corona update: 

Kinderen worden vanwege de corona maatregelen door ouders bij de verschillende ingangen 

gebracht, kinderen, ook de kleuters, gaan zelfstandig naar binnen. Leerkrachten zien 

dan ook een goede groei in de zelfstandigheid van de kinderen, met name van de kleuters.  

We bespreken of we het haal – en brengproces willen terugbrengen naar de oude situatie 

(ouders brengen kinderen binnen bij de kleuters) , op zoek gaan naar een tussenoplossing of 

dat we de maatregelen doortrekken en het houden zoals het nu is. Dit wordt ook intern met 

het team besproken, wordt vervolgd. 

Binnen de school is er niet meer veel over van de coronamaatregelen. Op het moment dat 
een kind positief getest is blijft hij/zij thuis. Alleen bij meer dan drie besmettingen in de groep 
gaat de GGD bepalen wat er moet gebeuren. Als de leraar positief getest is hoeft de klas niet 
naar huis, ongeacht of er klachten zijn of niet. 
Verder zijn de mondkapjes in school nu ook verdwenen. Tot nu toe moesten externen nog 
wel een mondkapje op als zij door de school liepen, maar ook dat is nu afgeschaft. 
  



5. Financiën en onderwijskwaliteit: 

 Besteding NPO middelen BLICK breed wordt besproken. Men wil 25 % van de NPO gelden 

Blick breed inzetten voor verschillende projecten. Deze worden binnen de MR 

besproken.  

 Terugkoppeling studiedag besteding NPO middelen op West: Op de studiedag afgelopen 

maandag is er met team gekeken naar een goede besteding(en) van de NPO middelen 

vanuit de overheid. Het team kon zelf ideeën insturen, deze zijn bekeken en besproken.  

Er is o.a. gekozen voor het inzetten van een extra onderwijsassistent, Besloten is om 

schoolbreed een training te starten over “Breinleren” en wordt er een woordenschat 

methode aangeschaft voor de (jonge) kinderen. In het jaarplan zullen de verschillende 

wensen meegenomen worden. 

 

6. Ambitiegesprek: 

Samenwerkingsgesprek tussen directie en MR, wordt ingepland.  

 

Pauze. 

De vergadering wordt vervolgd met PMR / OMR. 

7. Punten vanuit de MR: 

 Nieuwe vergaderstijl > Plan van aanpak voor de komende MR vergadering wordt 

besproken. 

 NPO gelden / GMR > we praten met elkaar verder over de plannen om 25 % van de NPO 

middelen Blick breed in te zetten. 

 GMR ? MR regelement > Deze worden aangepast en verdeeld onder de MR leden. 

 

8. Rondvraag: 

Geen.  

 

9. Sluiting:  

De voorzitter sluit de vergadering.  


