
Notulen MR-vergadering Westwijzer 
 

Datum: 30 november 2021 

Tijd: 20:00 tot 21:30 

Aanwezig: Roel (voorzitter), Peter (secretaris), Thijs (notulist), Laura, Marloes en Karin (vanaf 20:30) 

Afwezig: Hanneke 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Verslag 19-10-21 vaststellen 

Karin heeft haar feedback rondom de notulen al via de mail gegeven. 

3. MR zaken 

Roel geeft aan dat de brief vanuit Kans & Kleur te wensen over laat, er wordt nog steeds niet 

duidelijk wat er gebeurd is en wie er bij betrokken waren. Wat er mis ging en wat er 

verbeterd gaat worden wordt ook niet helder. We gaan dit aangeven bij Karin, dat het te 

mager is als uitleg. 

Vanuit Thijs komt de vraag of er duidelijke communicatie vanuit school kan komen rondom 

de coronamaatregelen, omdat er vanuit de GGD vaak wisselende berichten komen.  

Ook het direct ophalen van kinderen (vooral ouders voor die voor het raam komen staan) 

die in contact zijn geweest met iemand met corona wordt door Peter bevraagd. Vraag is of 

dit niet anders kan, omdat het voor veel onrust zorgt. 

4. Mededelingen, rondvraag en ingekomen post 

a. Jaarverslag MR 

Deze is goedgekeurd. 

b. Voorstellen nieuwe MR 

Peter geeft aan dat de introductiestukken van de MR er nog aan komen. Er wordt 

vanuit school een nieuwe manier van communiceren gebruikt; mensen krijgen een 

link naar de site als er nieuws is. Deze nieuwe manier van communiceren lijkt ons 

goed, maar het moet niet te vaak/veel gebeuren. 

Vanaf 20:30 sluit Karin aan 

5. Mededelingen directie 

a. Corona 

Karin: We zijn als school echt een “haard”, en daarin zijn we binnen Wijchen nu nog 

een uitzondering. Stand van zaken is op dit moment 40 leerlingen, 5 leerkrachten, 1 

stagiaire die besmet zijn en 4 groepen die in quarantaine zitten. Goede 

communicatie daaromtrent en korte lijntjes is belangrijk. Thijs geeft aan dat het fijn 

zou zijn als er 1 bericht oid zou kunnen komen om de maatregelen duidelijk te 

maken, omdat ouders wisselend advies van de GGD krijgen. Karin geeft aan dat dit 



lastig is, omdat ze vanuit het scholenteam van de GGD ook wisselende adviezen 

krijgen. En ze krijgt al heel veel vragen over of een kind wel of niet naar school mag. 

Ze gaat wel in een volgend bericht meenemen wat er precies moet gebeuren als er 

meerdere kinderen in een gezin achter elkaar positief getest worden. 

Peter geeft aan dat er op een bepaald moment ouders aan het raam kwamen staan 

om hun kind te op te halen, omdat een van hun gezinsleden positief getest was. 

Karin haar voorstel is om in zo’n situatie een punt af te spreken, waar ouders 

naartoe kunnen komen. Dan worden de kinderen door personeel van de school uit 

de klas gehaald, in plaats van dat er ouders naar voor het raam gaan staan. 

b. Begroting 

Karin kan de begroting nog niet nog niet met ons delen, omdat Kans & Kleur een 

nieuw softwareprogramma gebruikt. Er wordt nog gekeken naar hoe en wat er met 

de MR gedeeld kan worden. 

Peter geeft aan dat er afgesproken was dat Karin per kwartaal wat cijfers zou delen, 

daar gaat Karin op letten. Peter geeft aan dat er vanuit de PMR instemmingsrecht is 

op het formatiedeel van de begroting. Karin gaat dit uitzoeken. 

Dit gaat over de totale begroting, want de investeringsbegroting is wel al met de MR 

gedeeld. 

c. Leerkrachten 

Er worden meerdere vacatures open gezet, en er zijn op al openstaande vacatures 

ook al reacties geweest. 

6. Ter afstemming directie-MR 

a. Meerjaren investeringsbegroting 

Roel: is het realistisch om 20 jaar met meubels te doen? Karin geeft aan dat dit 

inderdaad lang is, maar dat dat nou eenmaal zo geregeld is. Nu wordt er geprobeerd 

om het vol te houden met het meubilair, totdat het nieuwe gebouw is gerealiseerd, 

zodat ze dan passende meubels kunnen aanschaffen. 

Karin geeft aan dat de planning nu is dat het nieuwe schoolgebouw er over 2,5 jaar 

staat. Er komt een nieuwe wijk en de vraag is nu of er een grote school komt in de 

nieuwe wijk, of twee scholen. De voorkeur van Karin gaat uit naar twee scholen. Dat 

zijn dan twee nieuwe scholen. Een nieuwe school in de nieuwe wijk, en een nieuw 

gebouw voor de Westwijzer. 

Er zijn 3 jaar geleden allemaal scenario’s uitgewerkt, en daarin wordt meegenomen 

hoe de school door kan gaan terwijl de nieuwe school in aanbouw is.  

Verder zijn er geen vragen vanuit de MR. 

b. School specifieke criteria 

Dit wordt vrijdag in de Teaminfo besproken. Vorig jaar waren er al een aantal 

vragen, dus het moet goed besproken worden en hier heeft de PMR instemming op. 

De stukken in rood zijn de dingen die goed besproken moeten worden. 



Instemming: We stellen dit punt nog even uit wat betreft instemming van de PMR, 

omdat het dus eerst besproken moet worden met het team. Er kan dan in de 

vergadering van 14 december dan definitief een klap op worden gegeven. 

c. Specialist Taal en Lezen 

Karin geeft aan niet zonder zo’n specialist te kunnen, die ook weer opgeleid wordt of 

al is. Bij het aannameproces moet er ook iemand van de ouders van de MR in de 

“BAC” (benoemingsadviescommissie) zitten, wat betekent dat dit MR-lid meedoet 

met de sollicitatieprocedure. 

Over de vacaturetekst: Roel vraagt of de lijst met competenties niet te lang is, en of 

dit wel realistisch is. Ook worden de twee eerste punten aangehaald, omdat deze 

heel sterk worden neergezet. Karin geeft aan dat dit bedoeld is om mensen te 

“triggeren” zodat sollicitanten nadenken over hoe zij over bepaalde zaken denken.  

Roel en Peter geven aan dat de volgorde van de criteria wel van belang is, omdat de 

eerste punten het belangrijkst lijken. Karin geeft aan dat eigenlijk de laatste punten 

het belangrijkst zijn. Ze gaat hier naar kijken, wat punten verhelderen en de 

volgorde neerzetten op volgorde van belang. 

Instemming: De vacature wordt 14 december nog besproken. 

d. Vakantierooster 

Voor het vakantierooster van 2023-2024 gaat Karin erop letten dat de roosters op 

tijd gedeeld worden, zodat de MR (via de GMR) nog tijd heeft om vragen te stellen. 

e. Vrijwillige ouderbijdrage en bijdrage schoolreisjes 

Ouderbijdrage is vrijwillig en kinderen mogen niet uitgesloten  van activiteiten 

worden als ouders geen bijdrage betalen. Er mogen echter ook geen specifieke 

bijdragen voor bijvoorbeeld schoolreisjes gevraagd worden, dus de vraag is dan: 

waar komt het geld voor schoolreisjes dan vandaan? 

Dit moet ook binnen Kans en Kleur nog besproken worden. Karin kaart het aan in 

het directieberaad van januari, zodat er 1 beleid vanuit Kans en Kleur kan komen.  

Roel oppert dat de vrijwillige ouderbijdrage wellicht verhoogd zou kunnen worden.  

Karin oppert dat de reserve van de OR best groot is, dus eventueel zou de MR samen 

met de OR kunnen kijken of we die reserves hiervoor zouden kunnen inzetten. 

Laura geeft aan dat wat minder dure schoolreisjes ook een optie zouden kunnen 

zijn. De vraag wordt gesteld wat het doel van een schoolreisje precies is en of de 

activiteiten die gedaan worden wel een schoolreisje genoemd moet worden. 

Conclusie: de MR kan met de OR gaan bespreken of de reserves van de OR hiervoor 

ingezet zouden kunnen worden. Karin gaat het binnen Kans en Kleur bespreken om 

hier een eenduidig beleid voor te krijgen. 

7. Brief vanuit raad van commissarissen 

Roel geeft aan dat deze brief wat betreft informatie erg mager wordt gevonden. Karin geeft 

aan dat ze dit snapt. Dit is ook minder dan wat Karin er zelf van verwacht had. Via de GMR 



geeft de MR dit signaal aan, en Karin zal dit vanuit directie ook aangeven. Bij de MR heerst  

het gevoel dat er nog dingen in de doofpot gestopt worden. 

Karin gaat ook navragen waarom er niks gecommuniceerd is richting de ouders. 

Rondvraag 

Vraag Laura:   wanneer komt Cupella beschikbaar voor de collega’s?  

Antwoord Karin: heeft dat nog niet in de planning staan, maar gaat dat wel voor de vakantie 

   proberen te regelen.  

Karin verlaat de vergadering 

Een laatste punt van Marloes: de vergaderingen duren structureel langer dan de geplande tijd, dus 

hier moet wat beter op gelet worden. Peter geeft ook aan de afsluiting (nadat Karin is geweest) 

soms traag verloopt, dus daar gaan we ook op letten. 

 

De vergadering wordt gesloten. 

 

Actiepunten: 

1. Roel zal het stukje voor Parro updaten.  

2. Peter zal de teaminfo updaten. 

3. Karin gaat Cupella voor de vakantie beschikbaar maken voor de collega’s. 

 

Vergaderdata MR 2021-2022  Notulen 

di 14-12-21    Laura 

wo 23-2-2022    Hanneke 

wo 20-4-2022    Marloes 

di 28-6-2022    Thijs 

 

 

 

 


