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1. Opening vergadering. 

 

2. Ingekomen stukken: 

- Terugkoppeling bijeenkomst werkverdelingsplan (Johan). 

- Notulen vorige vergadering.  

 

3. Mededelingen directie: 

 Formatie 2021-2022   

Concept – formatie wordt besproken. MT is nog bezig met de laatste gesprekken. Ook wordt er 

met inzet van de NPO gelden gekeken naar de inzet van een vakleerkracht muziek en de 

mogelijkheden tot het inzetten van klassenassistenten. 

 Nul – groep:   

De 0 groep is een samenwerking met IJsselkids om kinderen vanaf 3 jaar en 6 maanden beter voor 

te bereiden op hun komst naar de basisschool. De inschrijving is reeds geopend. Het project zal 

van start gaan met ingang van 1 september 2021. Er is plek voor acht tot tien kinderen.  

 De Kapiteintjes:  

De Kapiteintjes is een groep waar kinderen met autisme gestimuleerd worden in hun 

ontwikkeling.  

De Kapiteintjes zullen begin volgend jaar van start gaan.  

De Kapiteintjes wordt opgestart door de stichting van mevrouw Özdemir.  

 Begroting / Exploitatieoverzicht 2021: 

De begroting van West voor het komende schooljaar wordt besproken binnen de MR.  

 Arbo meester: 

Jaarlijks wordt de ARBO meester, een enquête onder onderwijzend personeel, ingevuld. De 

evaluatie hiervan wordt besproken. Zo nodig wordt hier komend schooljaar actie op ondernomen. 

 NPO Gelden: 

Onder het personeel is er een wensen inventarisatie gedaan. Naar voren kwamen o.a. het inzetten / 

aanstellen van een vakdocent muziek en het inzetten van klassenassistenten. Ook wordt er gedacht 

aan methodes die aan vervanging toe zijn en het sociaal – emotioneel welbevinden van leerlingen. 

 Werkdrukmiddelen:  

Er wordt een voorstel gemaakt voor de inzet van de werkdrukgelden voor het komende schooljaar, 

waaronder de inzet van een vaste conciërge. 

 Bestuursformatieplan: 

Vragen over het bestuursformatieplan kunnen aan de GMR gesteld worden.  

 Jaarrooster 2021-2022: 

Voorstel jaarrooster wordt besproken en toegevoegd aan de jaarkalender.  

4. Corona update: 

Het aantal gevaccineerde leerkrachten loopt op. 

Leerkrachten hebben thuis de beschikking gekregen over zelftesten die ingezet kunnen worden 

voorafgaand en aan het einde van de werkweek (niet verplicht).  

Nieuwe versoepelingen rondom Corona maatregelen worden (Blick breed en) intern verspreid. 

Schoolreis zal in aangepaste vorm plaatsvinden, bij voorkeur op loopafstand (speeltuin Kralingse Veer 

is een optie). Ook de musical van de groepen acht kan in aangepaste vorm door gaan.  

Ook het zomerfeest gaat in aangepaste vorm door, met o.a. een speurtocht door de wijk. 



2 | P a g i n a  
 

Start schooljaar 2021-2022: 

De directie stelt voor om de eerste week van het nieuwe schooljaar dezelfde maatregelen te handhaven 

als die van het afgelopen schooljaar. Zij komen in de laatste week van de vakantie samen om verdere 

ontwikkelingen te bespreken en de maatregelen hierop eventueel aan te passen. Het crisisteam van 

BLICK blijft ook na de zomervakantie bestaan. 

 

5. Actie- en besluitenlijst : 

- Rooster van aftreden en herverkiezing MR leden > punt voor actielijst.   

- Agenda, notulen en jaarverslagen MR toevoegen aan website  > wordt aan gewerkt. 

 

6. GMR/KMR: 

 KMR – op aanvraag zijn alle kindertoiletten voorzien van een WC borstel.  

 

7. Vergaderdata Schooljaar 2021-2022: 

# Dag Datum  

1 Donderdag 30 september 

2 Dinsdag 30 november 

3 Maandag 14 februari 

4 Woensdag 20 april  

5 Woensdag 15 juni  

 

8. Rondvraag: 

Geen. 

9. Actielijst 

 

1. Cursus MR. 

 

2. Actie inzet NPO – en werkdrukgelden.  

 

3. ARBOmeester vervolg evaluatie. 

 

4. Toevoegen notulen en jaarverslagen MR aan website. 

 

Volgende vergadering nieuwe schooljaar: Donderdag 30 september 2021. 

 

 


