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1. Opening Vergadering: 

    

2. Ingekomen Stukken: 

*    Notulen GMR: 

      Notulen van de GMR worden inmiddels ook verspreid onder de MR leden. 

 Cursus: 

Cursus voor MR leden wordt ingepland voor het komende schooljaar. 

 

 Besluitvorming rondom corona: 

Gesproken wordt over de manier van handelen bij corona meldingen, zowel Blick breed als vanuit 

O.B.S. West.  

Er is direct contact met de GGD bij vragen vanuit school. 

Streven naar een snelle opstart van thuisonderwijs bij quarantaine van een klas. 

 

 Rol MR rondom het corona beleid van Blick en O.B.S. West:  

MR en GMR hebben geen officiële rol in het opstellen van het bestuur brede corona beleid. 

Vragen kan MR via de GMR stellen.  

 

 Schoolrooster 2021-2022: 

Opzet schoolrooster voor het komende schooljaar wordt besproken. De GMR heeft ingestemd met 

dit rooster. Er mogen 3 roostervrije dagen, 5 studiedagen en 2 calamiteitendagen ingepland 

worden.  

 

3. Mededelingen directie: 

 Brief m.b.t. corona:  

Er is een Blick brede brief rondgestuurd met daarin het aangepaste corona beleid. Deze wordt 

besproken. Hier staat o.a. in dat kinderen 10 dgn. na een besmetting mogen terugkeren op school, 

na uitslag van een negatieve test. Dat kinderen gedurende deze 10 dgn. thuisonderwijs zullen 

volgen (thuisonderwijs wordt z.s.m. opgestart). Het nieuwe beleid ontlast de leerkrachten van 

dubbel lesgeven (tegelijkertijd op school én thuis).  

 Snel- en thuistesten:  

Er is een pilot gedraaid op West met snel – en thuis testen.  

o Iedere leerkracht kreeg een thuistest, die ingezet kon worden bij twijfel, voor aanvang van 

de werkdag. 

o Via West kan een code opgevraagd worden waarmee de leerkracht via de computer een 

sneltest kan aanvragen.  

o Dit systeem zal West doorvoeren, aangezien het goed is bevallen.  

 Corona overzicht op school: 

Er is een overzicht gemaakt van de corona gevallen op school, deze wordt besproken.  
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 Formatie 2021-2022: 

De directie is momenteel bezig met individuele gesprekken om zo de leerkrachtenformatie voor 

het komende schooljaar zo passend mogelijk rond te krijgen. 

 

Het Nationaal Programma Onderwijs stelt 8.5 miljard beschikbaar voor de komende 2 schooljaren.  

Ook dit wordt meegenomen in de te maken keuzes. 

 

 Koningsdag: 

Er is door de bewegingsonderwijsdocenten een leuk programma in elkaar gezet voor Koningsdag.  

Dit plan is corona proef. Zo zullen er springkussens aanwezig zijn die tussentijds schoongemaakt 

worden. 

 

4. Actie- en Besluitenlijst:  

*    Voorstel Werkdrukgelden 2020-2021: 

Er wordt een overzicht/ begroting gemaakt van de ingezette werkdrukgelden van dit schooljaar. 

Ook wordt er alvast nagedacht over de inzet van deze gelden voor het komende schooljaar. 

 Schoolbegroting: 

De schoolbegroting wordt in de volgende vergadering gedeeld en besproken met de MR. 

 

 Rooster van aftreden en herverkiezing MR leden:  

Ieder lid geeft aan voorlopig nog lid te willen blijven van de MR.  

Er zal een schema gemaakt worden om een natuurlijk verloop van de MR te creëren.   

Verkiezingen zijn niet nodig aangezien de MR heeft gekozen voor een natuurlijke afvloeiing. 

   

 Agenda en notulen MR toevoegen aan website: 

Agenda’s en notulen van de vorige MR vergaderingen van dit schooljaar tot dusver op de website 

geplaatst. 

 

5. Verslag gesprek met OR op 25-02-2021 (Patrick)  

Er is een goed gesprek geweest tussen leden van de OR en MR. Gedachten en ideeën konden 

hierin uitgewisseld worden. 

 

6. Werkdrukgelden: 

 De werkdrukgelden zijn reeds besproken.  

 

7. MR-begroting- en cursus:   

 De MR-begroting- en cursus is reeds besproken.    

 

8. Besteding gelden OR Aula (Paula):  

De school heeft budget gekregen voor het aankleden van de aula. Deze gelden zijn inmiddels 

grotendeels besteed. Er zijn foto’s op Social Schools geplaatst zodat ouders de veranderingen kunnen 

bekijken.  
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9. Starten nul groep: 

Er is subsidie aangevraagd voor het opstarten van een  nul groep, voor kinderen van 3,5 tot 4 jaar.  

Dit plan wordt verder uitgewerkt. 

 

10. Samen naar school met Kapiteintjes: 

Mevrouw Özdemir heeft met haar stichting bij West een plan voorgelegd om o.a. kinderen met een 

zwaardere vorm van autisme op te vangen en te helpen in hun ontwikkeling. Dit plan wordt 

ondersteund door de gemeente. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zal zij starten met een kleine 

groep kinderen bij ons op West.  

 

11. GMR/ KMR: 

Er zijn geen toevoegingen met betrekking tot de GMR/KMR.  

 

12. Rondvraag: 

Er is een vraag voor de GMR over de formatie en besteding van gelden. Deze wordt meegenomen..  

 

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 23 juni (een roostervrije dag). 

  

 

Actielijst:  
 

1. Cursus MR. 

 

2. Schoolrooster 2021-2022. 

 

3. Concept klassenbezetting schooljaar 2021-2022. 

 

4. Het rapport van de Arbo meester delen met MR. 

 

5. Overzicht (uitgaven en nog te besteden bedragen) werkdrukgelden. 

 

6. Schoolbegroting. 

 

7. Schema natuurlijk verloop MR leden. 

 


