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Notulen MR-vergadering  

 
Aanwezig :Sjon, Rita, Marcella, Karen 
Directie  : Afwezig:  

De directie heeft op een later moment gereageerd op de vragen van de MR, deze aanvullingen zijn in 
de notulen opgenomen. 

          

1 - Opening 

Welkom 
Afmelding Marianne 

2 – Mededelingen 

 - 

3 -  De WestWijzer (Directie) 

- Coronaprotocol: percentages en aantallen worden genoemd als aanvulling.  Dit is voor akkoord. 

- SOP : ter kennisgeving aangenomen 
- Opbrengsten:  

Punt van aandacht blijft om in de analyse concreter de acties te benoemen en wat de opbrengsten 

van deze interventies zijn. Puntsgewijs benoemen wat is wel gelukt, wat niet. 
Onderzoek over de opbrengsten van Taal in de eindtoets:  

De MR is benieuwd over het tijdspad van dit onderzoek en ziet graag de uitkomsten hiervan op de 
agenda van een MR  vergadering terugkomen.  
Aanvulling directie:  

Het tijdpad zal samen met de IB-er opgesteld worden. Daarna wordt het met de MR gedeeld. De 
verwachting is dat het onderzoek pas in de tweede helft van het schooljaar zal plaatsvinden omdat 
de IB-er de komende periode voor de klas staat en minder IB-tijd heeft. 

- Zorggelden:  
Waar gaan we het restant van de zorggelden aan uitgeven?  

Het resterende bedrag wordt meegenomen in de begroting van schooljaar 22-23. 
Hoe komt het dat er geen onderzoeken staan op de uitgaven post? 
Aanvulling directie:  

Onderzoeken worden rechtstreeks gefinancierd door het SWV en zijn daarom niet terug te zien op 
de begroting van De WestWijzer ( gerelateerd aan het aantal leerlingen per school).  
Als de school extra onderzoeken wil laten doen dan moet de school dit zelf financieren, vandaar dat 

er vanuit school wel een bedrag hiervoor wordt begroot. In schooljaar 21-22 in het niet nodig 
geweest om dit bedrag in te zetten. 

- Schoolplan→  
Mooie start, we zijn benieuwd naar het einddocument.  
De landelijke thema’s spreken aan. De MR ziet graag een koppeling tussen deze thema’s en de 

concrete invulling voor de WestWijzer. Daarnaast denkt de MR dat het belangrijk is om een gradatie 
aan te brengen in de mate van ontwikkeling van deze thema’s.  

- Nieuwbouw:  
Geen nieuwe ontwikkelingen. Graag in de nieuwsbrief als vast item, dus ook wanneer er niets te 
melden is het in de nieuwsbrief vermelden.  

4 - Notulen 

Aanpassingen in notulen van 19 sept 2022 :  
Stuk over bestuurlijke informatie iets inkorten.  
Op de site komt pdf versie van de notulen. 

5 - Inkomende en uitgaande post 

Mail over de ontwikkelingen binnen de bestuurlijke situatie van Present, van de RvT.  

6. - MR 

Jaarverslag is besproken en wordt aangevuld. Via de parro wordt deze naar de MR leden 

gecommuniceerd.   
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7 – Rondvraag en afsluiting 

Bijeenkomst over visie voor de ouderklankbord groep, de OV en de MR. Gaat er iemand van de MR 

heen?  
De uitnodiging is wat laat waardoor niet iedereen in de gelegenheid is om erbij aanwezig te zijn.  

Graag zouden we de uitkomst van de bijeenkomst meenemen in de volgende MR vergadering om als MR 
ook hierover mee te denken.  
Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat de inhoud van de klankbordgroep, over dit soort grote 

thema’s eerder wordt gecommuniceerd? 
Aanvulling directie:  

Prima idee om hier samen over na te denken. 

Als het onderwerp vroegtijdig bekend is kan dit met de MR gedeeld worden. Sommige onderwerpen 
komen echter op aanvraag van het team en zijn pas laat bekend. 

De volgende ouderklankbordgroep bijeenkomst staat gepland op woensdag 23 november. We zullen dan 
verkennen welke vragen ouders graag op de oudervragenlijst, die iedere twee jaar wordt afgenomen, 
zien terug komen. 

 
Financiën:  
Hoe heeft het huidige financiële klimaat invloed op de gezinnen leerlingen van onze school? Hoe gaan 

we ermee om als er teveel leerlingen niet kunnen betalen om mee te gaan bij excursies/ schoolreis? Hoe 
denkt de school hierover na? 

Aanvulling directie:  
Deze vraag is voorgelegd aan de OV omdat zij mogelijk een beeld zouden kunnen hebben van ouders in  
Westwoud. De OV gaat ervan uit dat er geen problemen zullen ontstaan. Wel zullen zij een buffer 

creëren zodat kinderen waarvan de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen toch mee op schoolreis 
kunnen. 
Het financiële klimaat is ook besproken tijdens een overleg met de gemeente en alle directeuren van de 

PO scholen. Er zijn door de directeuren verschillende voorstellen gedaan en de gemeente denkt hierover 
na.  

De school is van mening dat alle kinderen mee moeten kunnen gaan op schoolreis en aan andere 
activiteiten mee moeten kunnen doen. Mocht de OV aangeven dat het percentage ouders dat niet 
kan/wil betalen erg groot wordt dan is het mogelijk dat er bepaalde activiteiten geen doorgang meer 

kunnen vinden. Er worden geen kinderen uitgesloten van activiteiten.       
 

 

ACTIELIJST: MR De WestWijzer 
 

 naam actie Datum 

verslag 

1.  Marcella Meedenken visie op de agenda  

2.  Karen Deelt vragen MR met Marianne, vult dit aan bij de notulen van de 

vergadering 

 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 


