
NOTULEN MR VERGADERING 22-3-'22 

Aanwezig: Roel. Hanneke, Peter en Laura (notulen) Karin sluit om 20.30 uur aan 

In het voorgesprek hebben we gesproken over de financiële situatie binnen Kans en 

Kleur. We blijven vragen houden in hoeverre we als MR op de hoogte gehouden 

moeten worden hieromtrent. 

Ook de vervanging door ouders van Westwijzer binnen Westwijzer is 

voorbesproken. 

1. Notulen 30-11-'21:  

Vastgesteld Karin geeft op onze vraag over de financiën aan dat er op dit moment 

een monitoring plaats vindt rondom de financiën binnen Kans en Kleur. Ze heeft in 

de evaluatie van het begrotingsproces vragen gesteld en wacht op antwoord en 

vraagt zich af wat er met de MR gedeeld kan en mag worden. Karin geeft ook aan 

dat Kans en Kleur met een nieuw systeem werkt waardoor er gaandeweg niets met 

de MR gedeeld kon worden. In april deelt Karin de kwartaalmonitoring van de 

financiën op Westwijzer met de MR. 

2. Functiedifferentiatie:  

Er heeft zich 1 kandidaat gemeld voor de functie van taal/lees coördinator. Het 

gesprek is naar volle tevredenheid verlopen en daarmee is Nathaly Hobert 

aangesteld als taal/lees coördinator. Zij gaat nog een specifieke opleiding volgen 

waar een taalbeleidsplan uitrolt voor de hele school. 

3. Groepsindeling schooljaar '22-'23:  

Hanneke: wat is de gedachte achter het husselen van de groepen 5 en 6 in het 

komende jaar? Karin geeft dat zowel homogene als heterogene groepen voor- en 

nadelen hebben. Voor de kinderen van groep 4 van de huidige groep 4/5 zou het 

goed zijn als ze weer eens in een homogene groep zitten waardoor de kans op het 

ontwikkelen van nieuwe vriendschappen groter wordt en ze niet altijd de jongste 

zijn in de groep. 

In schooljaar '23-'24 kan het een optie zijn om 5 groepen naar de Kraaijenberg te 

laten gaan zodat de combigroep met de parallelklassen in 1 gebouw zit. Hanneke 

vraagt zich af sommige kinderen niet te jong zijn ( denk aan herfstleerlingen) om 

daar zelfstandig naar toe te fietsen. De optie van een klaarover of meefietsende 

ouders om toerbeurt wordt geopperd. Door de (ver)bouwplannen in de nabije 

toekomst kan de situatie al weer heel anders komen te liggen. 

 



4. Formatie:  

Door de aanstelling van Nathaly als taal/lees coördinator is de taakstellende 

bezuiniging op dit moment nog maar 0,2 voor het komende jaar. 

5. Veiligheidsplan:  

Kans en Kleur moet dit plan opstellen. Wij wachten op een format wat we kunnen 

invullen. 

6. Invallen van ouders van Westwijzer op Westwijzer bij tekort aan leerkrachten:  

De MR komt tot het volgende kader indien een ouder wil invallen: 

- ouder dient bevoegd te zijn en niet langer dan 3 jaar geleden voor het laatst in het 

onderwijs werkzaam te zijn geweest - niet in de klas van het eigen kind i.v.m. 

privacy - een ouder mag aangeven in een bepaalde bouw te willen/kunnen werken, 

maar valt in in de groep waar het nodig is - er wordt niet geschoven met de vaste 

leerkrachten - in het bezit van een geldig VOG 

Karin neemt onze adviezen over en stelt een brief op die vervolgens eerst door de 

MR leden gelezen wordt voordat hij naar de ouders gaat. 

7. Rondvraag: Karin:  

Peter moet vervangen worden door een ouder in de GMR. Laura: Wanneer gaan we 

de procedure opstarten voor de vervanging van Roel? 

Beide vragen worden in eerste instantie opgepakt door de ouders van de MR. 

Actiepunten: -  

Hanneke zoekt in regelgeving naar verplichtingen van bestuur rondom het delen 

van de financiële situatie naar de MR. –  

Karin vraagt na hoe een ouder die invalt uitbetaald kan worden en hoe het zit met 

de VOG –  

Peter neemt contact op met Desiree over een pushmelding wanneer er iets geplaatst 

is op de website en voegt het stukje wat Roel de vorige keer heeft geschreven nog 

toe. –  

Hanneke schrijft een stukje naar de ouders over deze vergadering. –  

Peter naar het team. 


