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Notulen MR-vergadering  23 -1 – 2023 
 
Aanwezig :Sjon, Rita, Marcella, Karen 
Directie  :Marianne  
          

1 - Opening 

Welkom 

2 – Mededelingen 

- Juf Angèl is weer gestart na haar zwangerschapsverlof 
- Hand Kelderman zou aansluiten bij deze vergadering i.v.m. de ontwikkelingen rondom de Personele 

Unie. Hij heeft zich afgemeld.  

3 -  De WestWijzer (Directie) 

 Schoolplan 
De directie sluit voor begeleiding en scholing van het schoolplan aan bij Stichting Present.  
De komende periode zullen de aanpassingen in het schoolplan in fases worden toegestuurd aan de MR, 
zodat dit gefaseerd in de MR besproken kan worden.   
Verbeterdoelen voor 2023- 2027 worden aan de MR gepresenteerd.  
De onderwijskundige onderdelen worden vooral met het team besproken.  
De MR geeft aan dat ze graag meedenken over de mogelijkheden en dat ook de ouderklankbordgroep 
hierin mogelijkheden kan bieden.  
    
Nieuwbouw 
We zitten op dit moment nog in aanbestedingsfase. Er zijn verschillende aannemers die het project aan 
willen gaan en die in de tweede fase zitten om de plannen verder te uitwerken.  
Hans Kelderman (interim bestuurder Present) zit namens de WestWijzer in de werkgroep. Verder nog 
geen concrete vorderingen. 
De vergunningsprocedures zijn nu openbaar gemaakt en staan op de site van de gemeente. Het eerste 
termijn om bezwaar te maken loopt bijna af.  
Advies aan directie /team:  
Mogelijkheden verkennen op om het moment dat er een datum bekend is, dit te vieren met ouders, 
misschien buren ?? 
 
Algemeen:  
Op schoolniveau zijn we bezig om de visie op leren en meubilair te concretiseren zodat we dit kunnen 
meenemen bij de aanschaf van nieuw meubilair. 
Marcella heeft onderzoek gedaan naar de wensen en eisen van de leerkrachten en de leerlingen voor de 
inrichting van de leerpleinen.  

4 - Notulen 

Aanpassingen m.b.t. het punt leerlingprognose notulen 13-12-2023: 
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, want wanneer de extra ruimte geen onderwijsbestemming heeft, 
zal het in de toekomst lastig worden om deze daarvoor in te zetten, omdat er ook andere gebruikers zijn.  

5 - Inkomende en uitgaande post 

- 

6. - MR 

OV: 
Er is nog geen contact geweest op de verzoeken van de MR.  
Vraag aan de OV hoe zij de samenwerking/ het contact tussen OV en MR zien.    
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Samenwerking MR: 
Parro app werkt goed en snel 
Afwisseling online en fysieke vergaderingen bevalt goed. 
Als MR zijn we zoekend de verbinding houden met de ouders van de school. Omdat de oudergeleding 
zelf niet meer naar school hoeft, omdat hun kinderen zelf al veel zelfstandiger worden, merken zij dat ze 
minder contact hebben met de ouders.  
Is het mogelijk dat de MR in de ouderklankbordgroep vraagt naar ideeën voor de verbinding tussen de 
ouders van school en de MR? 
Verzoek aan directie om dit een keer te agenderen op ouderklankbord vergadering. Als het mogelijk is, 
graag in overleg met MR datum afspreken, zodat er ook iemand van de MR aanwezig kan zijn.  
Vorig schooljaar was het voor de MR een druk jaar door de ontwikkelingen rondom de Personele Unie. 
Dit jaar is weer wat genormaliseerd.      
 
Personele unie: 
- Mail vanuit de Interim bestuurder van Present dag na de vergadering (24-10-2023)  

7 – Rondvraag en afsluiting 

Michelle is bezig met een tussenevaluatie van de methode voor levensbeschouwelijk onderwijs.  
De MR is een voorstander van de (tussen)evaluatie.  Een evaluatie zorgt voor bewustwording, voor focus 
en mogelijkheden om vooruit te blikken. Zoek voor de evaluatie een vorm waarbij de uitkomsten directe 
aanknopingspunten bieden voor het vervolg van handelen.  

 

ACTIELIJST: MR De WestWijzer 
 

 naam actie Datum 
verslag 

1.  Marcella en 
karen via 
Marianne 

Contact met Hans of er ontwikkelingen zijn die het nodig maken 
om een moment in te plannen of dat er een memo op dit moment 
voldoende is. Of kan hij aansluiten op de vergadering op 27 maart?   

 

2.  Marcella en 
karen  

Vraag aan Marianne of het mogelijk is om de samenwerking MR en 
ouders van de school in een ouderklankbordgroep te agenderen.   

 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 


