
 

 

 

  

 

  

 
 
 

 

         
Notulen MR vergadering 29-09-2022 
  
  
  

 
1. Opening door voorzitter 

    
2. Notulen 23-05-2022 en 16-6-2022: 

Notulen worden goedgekeurd. 
3. Ingekomen stukken: 

 MR info krant 
 Concept Communicatie plan MR 
 Concept Corona plan 

 
4. Mededelingen directie 

 Coronaplan: 
De belangrijkste uitgangspunten van het OBS West plan zijn: 
- Basis van het plan is wat we eerder hebben gedaan 
- Scholen gaan niet dicht 
- Tijdens code rood geven we onderwijs in 2 groepen 
- Groepen worden ingedeeld op basis van gezinnen 
- Per parallel doelen op het gebied van sociale vaardigheden en executieve functies 

 
Codes komen van de overheid, deze zijn schooleigen gemaakt (aangepast aan situatie school). 
Aandachtspunten van de vorige coronaperiode zijn erin verwerkt (bv wanneer er feesten 
wel/niet doorgaan). 

             MR stemt met het plan in. 
 

 Jaarplan: 
  Het jaarplan is een plan op basis van input, wordt 4x per jaar geëvalueerd, het team heeft invloed 
  hierop. Doel: 

- Het is een plan van elkaar / van ons. 
- PLG’s krijgen een eigen onderdeel in het plan. 
- Directie en IB vullen het op overkoepelende thema’s aan. 
- Jaarplan van 1-10 tot 1-10. 
- Speerpunten voor het schooljaar 2022-2023 worden besproken.  
- De volgende Leerteams zijn samengesteld: 

Rekenen, Leesplezier, Burgerschap, Begrijpend lezen, Spelend leren en Wetenschap/Techniek. 
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Wat krijgt er nog meer een plek? 
De school in het hart van de wijk                              De school als leer-werkplaats 

 
- Kindcentrum (KC) West                                              - OBS West als opleidingsschool 

. Abel (0-groep)                                                            - W&T onderwijs 

. BSN aanbod                                                                - Parallel voor de Toekomst 

. Inclusiviteit                                                                 - Muziekonderwijs 
 

- PR en maatschappelijke activiteiten 
 
 

 NPO: 
Er zijn nog gelden over. Aan het team is gevraagd wat we hier mee zouden willen. Er is 

gekozen om het bedrag te reserveren om de komende 2 jaar de personele inzet door te 

trekken (2 onderwijsassistenten, muziekdocent en vakdocent MRT).  

 Schoolreisgeld: 
Zetten we volgende keer op de agenda. 

              Groep 8 doet wel al een vooraankondiging voor het kamp. 
 

 Begroting: 
       1e ronde gesprekken zijn nu bezig. 
       Half november moet de schoolbegroting klaar zijn. 
         
 
De vergadering gaat verder zonder MT 
 

5. Begroting MR schooljaar 2022-2023: 
Eventuele trainingen samen met andere Blick MR-en om kosten te sparen. 
 

6. MR Vergaderdata schooljaar 2022-2023: 
- Donderdag 29 september 2022  

- Dinsdag 13 december 2023  

- Dinsdag 14 februari 2023 

- Maandag 15 mei 2023  

- Woensdag 14 juni 2023  

 
6. Terugblik MR – GMR avond 14-09-2022 j.l.: 

Een belangrijk punt dat werd besproken was dat het bestuur 2 keer per jaar op bezoek zou moeten 
komen bij MR. 
Het bestuur ziet de GMR als hun gesprekspartner en niet de MR. 
De MR vindt dat het bestuur informatie vanuit de MR-en moet krijgen. Zoals bijvoorbeeld hoe de MR 
vindt dat de school draait/ hoe vinden ouders dat het gaat op school. 
 

7. Communicatieplan MR: 
Prima plan, aantal kleine tekstuele puntjes aanpassen. 
 

6. Actie- en besluitenlijst 
 Rooster van aftreden en herverkiezing MR leden/ personeelsgeleding doet een oproep in de 

nieuwsbrief naar het team. 

 Agenda’s en notulen MR toevoegen aan website 
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 Jaarverslag MR toevoegen aan website 

15. KMR:  
Er zijn presentaties in de groepen 6 gehouden om nieuwe leden te werven.  
Voorheen zat er ook een ouder vanuit de MR in de KMR. OMR ouders rouleren. 

16. Punten vanuit MR voor Social Schools 
-Opmerking over het Coronaplan 
-Vertegenwoordiging in de GMR 
-Belang van de schoolgelden en schoolreisgelden. 

17. Rondvraag 
Geen. 

18. Sluiting 
  

 


