
MR-vergadering Westwijzer 

Datum: 20 april 2022 

Tijd: 20.00 tot 21.30 uur  
Locatie: Teams 

Aanwezig: Roel (voorzitter), Peter (secretaris), Laura, Marloes, Thijs en Hanneke (notulist)  
Karin sluit later aan.   

 
1. Opening en vaststellen agenda  

  
2. Notulen 22 maart 2022 

De notulen zijn vastgesteld en kunnen op de website worden geplaatst.  
  

3. MR zaken  
Inplannen ARBO-ronde:  
Alvorens een nieuwe ronde te lopen, wordt afgesproken dat navraag wordt gedaan naar de 
status van de acties op de lijst van vorig jaar. Vervolgens wordt de lijst naar het team gestuurd, 
met het verzoek om aan te geven of er nog meer acties op de lijst geplaatst dienen te worden.  
Peter doet navraag en stuurt lijst naar het team. 
  
Nieuwe leden MR en GMR:  
Komend schooljaar lopen een tweetal zittingstermijnen af: de termijn van Peter als 
afgevaardigde in de GMR en de termijn van Roel als voorzitter in de oudergeleding van de MR. 
Hiervoor dienen nieuwe leden te worden geworven.  
Volgens de reglementen dient er ditmaal een ouder in de GMR plaats te nemen. Dit kan een 
ouder zijn uit de oudergeleding van de MR, maar dit hoeft niet. De huidige ouders van de 
oudergeleding hebben aangegeven geen plaats te nemen in de GMR.  
Het is wenselijk dat de voorzitter van de MR een ouder uit de oudergeleding is. Thijs heeft 
aangegeven geen interesse te hebben in het voorzitterschap. Hanneke heeft aangegeven dat zij 
indien nodig het voorzitterschap zal overnemen, maar dat de nieuw te werven ouder ook de rol 
van voorzitter op zich mag nemen.  
Afgesproken wordt dat Peter een wervende tekst voor nieuwe leden verzorgt en deze tekst 
onder de ouders verspreidt.  
 

4. Mededelingen, rondvraag en ingekomen post  
Geen.  
 

Vanaf 20.30 sluit Karin aan  
 

5. Mededelingen directie  
1. De intern begeleider Carmen heeft aangegeven dat zij graag een dag minder wil werken 

(van 4 dagen naar 3 dagen per week). Deze dag wordt met goedvinden van het gehele team 
opgevuld door MT-lid Sandra. Sandra zal wekelijks een dag als intern begeleider op locatie 
Kraaijenberg aanwezig zijn en richt zich met name op de groepen 7 en 8. Waar nodig zal 
Carmen inspringen. De overige dagen blijft Sandra werkzaam als MT-lid.  
Met deze oplossing voldoet de Westwijzer aan de taakstellende bezuinigingsnorm, hetgeen 
een fijne bijkomstigheid is.  
 



2. Karin deelt mede dat ze met het hele team een visietraject heeft doorlopen. Het was een 
fijn traject , waarin een visie op onderwijs is ontwikkeld. Karin zal de tekst bij een volgende 
vergadering met de MR delen.  

 

  
6. Ter afstemming directie-MR 

  
1. Groepsindeling 

 
Karin licht toe dat de bij een eerdere vergadering besproken optie (optie A) voor de groepsindeling 
voor schooljaar 2022-2023 uiteindelijk te veel vragen opriep bij onder andere het team. Om die 
reden wordt nog een optie (optie B) aan de MR voorgelegd. Ook bij deze optie worden de leerlingen 
over 14 groepen verdeeld met ruimte voor instroom op basis van NPO-gelden. Bij deze optie 
worden echter de huidige groepen 3 bij de herverdeling betrokken in plaats van de huidige groepen 
5. Het is voor de 10 leerlingen in groep 4 van de 4/5 niet goed dat zij voor een derde jaar als 
jongsten in een combinatiegroep zitten. Bovendien bracht optie A met zich dat de groep 5 leerlingen 
van komend schooljaar dan in 23-24 als groep 6 leerlingen al naar Kraaijenberg zouden gaan.   

 
Advies: de MR kan zich vinden in de argumenten die door de directie worden gegeven om tot optie 
B te doen besluiten.  

 

2 Urenverantwoording  
Karin licht het Rekenblad lestijd 2022-2023  en het Meerjarenoverzicht urenberekening toe.  
Desgevraagd legt ze uit waarom zij in de berekening van het aantal lesuren over 2022-2023 uitgaat 
van 5,1 uur lestijd per dag. Tijdens het eten vinden in de klas lesgebonden activiteiten plaats. Deze 
activiteiten worden als onderwijstijd gezien (30  minuten per week).  
Daarnaast licht Karin toe dat het kamp van groep 8 meer onderwijstijd betreft dan op het rekenblad 
opgenomen, maar dat dit kan weggestreept worden tegen de extra vrije dag vrij van groep 8 na de 
musical.  
De MR merkt op dat gedurende de corona-periode meerdere klassen naar huis zijn gestuurd. 
Daardoor hebben kinderen mogelijk te weinig uren les gehad. Karin licht desgevraagd toe dat dit 
niet in het overzicht is meegenomen. Landelijk is hier geen oplossing voor aangedragen. De 
inspectie controleert hier ook niet op. Voor komend schooljaar wordt in de berekening wel 
uitgegaan van 10,3 lesuren extra per groep dan wettelijk verplicht is. Dit is om eventueel iets extra’s 
te kunnen doen na twee jaren corona.  

 

Instemming: de MR stemt in met de urenverantwoording  
  

3 Roostervrije dagen  
Onderdeel van de urenverantwoording zijn de roostervrije dagen. Karin licht toe dat zij op basis van 
een eerder advies van de MR bij het bepalen van de roostervrije dagen geprobeerd heeft de 
roostervrije dagen over alle dagen van de week te verspreiden en tot een gelijke verdeling te 
komen.  
 
Instemming: De MR stemt in met het overzicht van de roostervrije dagen  

 
4 Ouder voor de klas 



Karin licht toe dat zich een ouder bij haar heeft gemeld die in nood voor de klas zou kunnen en 
willen staan, maar niet aan alle criteria voldoet: de ouder heeft in 2015 voor het laatst voor de 
klas gestaan. De ouder geeft momenteel wel les in het beroepsonderwijs en start komend 
schooljaar als herintreder binnen Kans&Kleur. De ouder kan op deze manier eventueel vast 
ervaring binnen Kans&Kleur opdoen. 
De MR kan zich er in vinden dat Karin met deze ouder in gesprek gaat en haar in gevallen van 
nood voor de klas laat staan.   
 
 

5 Rondvraag  
 

Vraag : Zullen we proberen het etentje alsnog in te plannen? Roel stuurt een datumprikker  
rond.  

 
Vraag : Wie is er verantwoordelijk voor het werven van een nieuw GMR-lid?  
Karin antwoordt dat zij niet weet of de directie of de MR daarvoor verantwoordelijk is, maar stelt 
voor dit in goed overleg samen te doen. Afgesproken wordt dat Peter een tekst opstelt voor de 
werving van een GMR-lid en deze tekst aan Karin voorlegt.  
 
Vraag : komt het Speelhoeve podium terug?  
Karin antwoordt dat in het verleden is besloten om het Speelhoeve Podium geen doorgang meer te 
laten vinden, omdat het voor te veel onrust bij de kinderen zorgt. Daardoor schiet het zijn doel 
voorbij. In plaats van het Speelhoeve podium vindt nu het Open Podium plaats. Daarbij treden 
kinderen op voor kinderen uit andere groepen. Om de ouders toch mee te laten kijken is gekozen 
voor open lesdagen en ouders een kanjertraining bij te laten wonen.  

  
Karin verlaat de vergadering.  
 

7 Informatievoorziening en vaststellen communicatie  
Peter verzorgt een stukje voor de werving van nieuwe leden en plaats dit stukje tezamen met de 
notulen op de site.  
Roel verzorgt het stukje waarin de ouders over de onderwerpen en inhoud van de MR-vergadering 
geïnformeerd worden.  
  
Actiepunten: 

Arbolijst: Peter doet navraag naar de status van de acties op de vorige arbo-lijst en stuurt de lijsten 

vervolgens naar het team met verzoek nieuwe acties op de lijst te zetten. 

Nieuwe leden MR: Peter verzorgt een wervende tekst voor nieuwe leden en verspreidt dit tezamen met 

de notulen onder de ouders.  

Communicatie: Roel verzorgt het stukje voor ouders over de MR-vergadering en stuurt dit ter publicatie 

naar Peter.  

Etentjes MR: Roel stuurt een datumprikker rond.  

 

 


