
Notulen MR West  19-04-2022 

 

1. Opening: 

2. Overleg Fusie Blick (West-Wonderwind)  

De vergadering start met het fusieoverleg met bestuur Blick, MR Wonderwind en MR West. 

 

3. Ingekomen stukken: 

- MR infokrant. 

 

4. Vanuit de directie: 

 Formatieplan: 

- Tijdens de studiedag eerder vandaag heeft het personeel mee kunnen denken over een 

passend formatieplan voor het komende schooljaar. Omdat er met meerdere factoren 

rekening gehouden dient te worden, was dit nog niet zo gemakkelijk (aantal jaren 

ervaring in een groep, welke dagen / niet in te zetten, samenwerking tussen mensen, 

1e/2e/3e keus, …). 

Er zijn een drietal “plannen” uitgekomen. Het MT gaat hier mee verder. Verschillende 

gesprekken met collega’s zullen volgen.  

- Het aantal FTE (+ aantal leerlingen) voor het komende schooljaar blijft stabiel.  

- Zoals het er nu naar uitziet starten we het nieuwe schooljaar met 21 groepen, waarvan 5 

kleutergroepen.  

- Er stromen aan het eind van dit schooljaar 64 groep 8 leerlingen uit.  

- MT spart verder met de PMR over het concept – informatieplan dat hieruit volgt.  

 NPO gelden (stand van zaken): 

- Zie bijlage overzicht exploitatie. 

- Aan het einde van dit schooljaar staat er nog een bedrag open. Dit zal grotendeels 

ingezet worden bij de inrichting van het binnen – buiten lokaal en de aanschaf van een 

interactieve zandtafel voor de kleutergroepen.  

- Personele inzet: muziekdocent en onderwijs assistenten. Daarnaast volt er ruimte voor 

MRT binnen schools. 

 Vakantierooster: 

Volgt z.s.m.  

 Schoolgids: 

Volgt z.s.m.    

 Schoolreizen: 

Volgens een nieuwe wet mag er officieel geen ouderbijdrage (dringend) gevraagd 

worden aan ouders. Dat wil zeggen dat er een eerste brief uit gaat met betalingsverzoek, 

maar dat er niet herhalend om gevraagd mag worden.  

Er volgt een brief naar ouders waarin we uitleggen wat voor gevolgen dit heeft. Alle 

kinderen hebben recht op een schoolreis, iedereen mag mee. Dat betekend dat de 

school moet opdraaien voor de onkosten die niet door ouders betaald zullen worden.  

   

 

 

 

 

 



5. Vanuit de MR: 

 Ambitiegesprek > samenwerkingsgesprek tussen MT en MR: 

Op de agenda van de MR vergadering in juni, wordt vervolgd. 

 Communicatieplan: 

- Punt schuiven we door naar het nieuwe schooljaar. 

- Voorheen organiseerde de MR 1 keer per schooljaar een informatieve ouderavond. Met  

 MR budget: 

Voor dit kalenderjaar staat het volledige bedrag nog open.  

De vacatie voor de OMR ouders gaat hier nog wel van af. We bespreken met elkaar waar 

we de gelden aan kunnen besteden.  

 Nieuwe gesprekkencyclus: 

Punt vervalt, reeds onderling besproken. 

 Begroting schooljaar 2022-2023: 

Komt terug op de agenda MR juni. 

6. Actie – en besluitenlijst: 

Zie hieronder de aangepaste versie: 

- Schoolbegroting 2022-2023 > op agenda juni.  

- GMR notulen verspreiden 

- Updaten agenda’s en notulen toevoegen aan site West 

- Jaarverslag MR (toevoegen aan site)  

- Communicatieplan > nieuwe schooljaar 

- Ambitiegesprek > Groot agendapunt MR vergadering juni. 

- Schoolgids 2022-2023 > Angelique > op agenda / als bijlage MR juni  

- Vakantierooster 2022-2023 > Angelique met input vanuit GMR > op agenda MR mei. 

- Formatieplan > MR vergadering mei. 

7. GMR / KAR: 

GMR: A. gaat de GMR verlaten, er wordt gekeken of er voor West een ieuwe GMR – vacature 

komt. 

KAR: 

Geen opmerkingen. 

8. Punten Social Schools: 

Geen. 

9. Rondvraag: 

Opbrengst sponsorloop Oekraïne delen met ouders, wordt vervolgd.  

10. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Volgende MR vergadering: Maandag 23 mei (wisselende notulisten!). 

 

 

 


