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Notulen MR-vergadering 13- 12- 2022 
 
Aanwezig :Sjon, Rita, Marcella, Karen 
Directie  :Marianne  
          

1 - Opening 

Welkom 

2 – Mededelingen 

 - 

3 -  De WestWijzer (Directie) 

 Begroting 
Vragen/ Opmerkingen vanuit de MR:  
De mr vindt het goed om te zien dat er in de begroting keuzes gemaakt worden m.b.t. personeel om zo in 
te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt.  
Fijn dat er meer wordt begroot voor cultuur.  
 
Vragen vanuit de mr:  
Is er over nagedacht om de vervanging/ personeelstekort  op een andere manier op te vangen in de 
vorm van vakleerkrachten gym, dans, muziek? Deze opties worden wel bekeken en mogelijkheden op dit 
gebied worden door de directie in de gaten gehouden.  
Investeringen:  
Is het handig om te wachten met de laptopkarren i.v.m. de stijgende prijzen? De MR geeft aan om 
kritisch te zijn en dit waar mogelijk te vervroegen.  
De directie is hiermee bezig en denkt hierover hetzelfde.  
 
Punt van aandacht:  
De leerlingeprognose (2022) laat een toename van het aantal leerlingen zien.  
Deze toename is meegenomen in de begroting.  
Als de cijfers werkelijkheid worden heeft dat gevolgen hebben voor de ruimtebehoefte van de school.  
Nagaan wat hierover is afgesproken.  
 
De prognose van de leerling toename die in de begroting wordt meegenomen (onderzoek op 
gemeentelijk niveau) is opvallend en heeft wel invloed op de ruimte die straks beschikbaar moet zijn in 
het nieuwe gebouw.  
 
NPO gelden mogen mee naar het volgende schooljaar (t/m schooljaar 24/25) en worden ingezet voor de 
speerpunten die genoemd zijn door de MR en team.  
Overgang naar nieuw financieringssysteem duurt 3 jaar en zal gedurende die 3 jaar geld kosten.  
De MR gaat akkoord met de begroting. 
 

4 – Notulen 

-  

5 - Inkomende en uitgaande post 

-  

6. - MR 

Kennismaken met de nieuwe interim bestuurder van Present en de tijdelijke raad van Toezicht.   
Met hen zullen we dit jaar nemen om de besluitvorming rondom de Personele Unie te bespreken. 
 

7 – Rondvraag en afsluiting 

-  
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ACTIELIJST: MR De WestWijzer 

 

 naam actie Datum 
verslag 

1.  marcella Agenderen personele unie voor januari  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 


