
MR-vergadering Kindcentrum Westwijzer 

Datum: 28 juni 2022 

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur  
Locatie: Teams 

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

 
1. Opening en vaststellen agenda  

  
2. Notulen 20 april 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. Karin geeft aan dat de lijst bij Rob ligt en dat er al 
aan verschillende zaken gewerkt is. Peter gaat navraag doen bij Rob. Hierna zal de lijst naar het 
team worden gestuurd, maar dit zal in het nieuwe schooljaar zijn.  
  
Nieuwe leden MR en GMR:  
Er heeft zich een ouder voor de GMR aangemeld, namelijk Judith van der Linde.  
Ook zijn er drie aanmeldingen voor de MR binnen gekomen, waarvan Peter met één kandidaat 
deze week een gesprek gepland heeft. De overige kandidaten hebben al aangegeven, dat ze zich 
terugtrekken als deze kandidaat geschikt is.  
 

4. Mededelingen, rondvraag en ingekomen post  
Geen.  
 

Vanaf 20.30 sluit Karin aan  
 

5. Mededelingen directie  
 

We hebben momenteel 3 vacatures. Voor de vacature administratief medewerker zijn 4 reacties 
binnengekomen.  
Omdat Annet weggaat is er een vacature voor groep 4 uitgezet. Hierop is nog geen respons 
gekomen.  
Tot slot is er een vacature voor groep 1-2. Hiervoor hebben zich drie kandidaten gemeld.   
De formatie is zo goed als rond. Er zijn nog twee gaten. We hebben wel een escape voor groep 4 
in de vorm van iemand uit de VIP pool die zou kunnen starten, indien we niet op tijd een 
kandidaat vinden.  
 
Volgend schooljaar kunnen we met een vierde kleutergroep werken. Vanuit de NPO middelen 
was 0,55 fte gereserveerd voor een instroomgroep. Van het geld dat op beleidsruimte algemeen 
staat, kunnen we in 2022 de overige 0,45 fte bekostigen. Het geld beleidsruimte algemeen moet 
in 2022 gebruikt worden. In totaal ging het om 76000 euro, waarvan nu nog 40000 euro over is. 
Op onze vraag of dit geld bijvoorbeeld ook kan worden ingezet voor een extra leerkracht of 
onderwijsassistent, is het antwoord ja. Maar aangezien het alleen in 2022 ingezet mag worden is 
dat niet wenselijk. Wij opperen dat het wellicht een goed idee is om binnen het team te 



bespreken waar het geld naartoe zou kunnen gaan. Karin zet deze vraag nog uit binnen het 
team.  

 
6. Ter afstemming directie-MR 

  
1. Jaarverslag 

 
We bespreken onze opmerkingen en vragen bij het onderwijskundig jaarverslag. 

• Pagina 8:  De term "zwakker" kind willen we niet gebruiken. Dit moet worden 
aangepast. 

• pagina 20: Er wordt gesproken over nieuwe kernwaarden, maar wat zijn die 
kernwaarden dan? 

• Op pagina 27/28 staat een tabel die het idee geeft dat het niet zo goed gaat qua 
opbrengsten op onze school. Karin legt uit dat de schoolnormen ooit opgesteld zijn door 
kans en kleur en dat voor onze school de populatie destijds anders was. De normen zijn 
nooit aangepast. Op twee zorgsignalen na, ligt de rest boven het landelijk gemiddelde. 
Karin kijkt of ze deze tabel op een andere manier uiteen kan zetten.  

Wij vragen waarom er bij groep 8 niks staat. Groep 8 heeft geen midden meting maar 
een beginmeting, daarom zijn die gegevens niet meegenomen.  

• pagina 37: Hoe zit het met het geld van de afroming van de NPO gelden? Karin vertelt 
dat het ongebruikte NPO geld ‘verzameld’ wordt en in 2023-2024 besteed kan worden.   

• pagina 37: Het stukje van de grote kleutergroepen moet aangepast worden nu er een 
vierde kleutergroep komt.  

• pagina 38: De nieuwe rekenmethode heet pluspunt.  
• Het stukje dat in groep 1-2 ‘Het gecijferd bewustzijn onder de aandacht is’, moet 

worden aangepast. Het lijkt nu net of dit aandacht behoeft. In de kleutergroepen wordt 
gewerkt met gecijferd bewustzijn.  

 Verder worden enkele tekstuele aanpassingen doorgemaild naar Karin.  
 

Wanneer bovenstaande zaken aangepast zijn, kan de MR instemming verlenen.  
 

2 Identiteitsdocument 
Dit stuk ziet er prachtig uit met mooie visie, kernwaarden etc. maar de ouders missen het stukje 
‘hoe ga je dit dan bereiken?’ Karin legt uit dat dit stuk pas net uit ons visietraject is gekomen en dat 
het stukje ‘hoe’ nog helemaal uitgewerkt gaat worden. Dat is de volgende stap. We gaan dit nog 
concreet maken en het zal ook terug komen in het nieuwe schoolplan.  

  
3 Ambitiedocument  
Dit is een document dat continu in verandering en in beweging is. 
Het advies van de ouders is om het ambitiedocument te scannen op taalgebruik en leesbaarheid. 
Het document is nu niet erg toegankelijk om te lezen. Er staan nu ook nog zaken in die er niet in 
thuis horen. Karin gaat hier samen met Jolanda mee aan de slag. 



 
4 Rondvraag  

 

Roel bedankt voor je geweldige inzet van de afgelopen 7 jaar voor de MR!! 
 
Karin verlaat de vergadering.  
 

7 Informatievoorziening en vaststellen communicatie  
Peter verzorgt een stukje over de vergadering naar het team. 
Thijs verzorgt het stukje waarin de ouders over de onderwerpen en inhoud van de MR-vergadering 
geïnformeerd worden.  
  
Actiepunten: 

Arbolijst: Peter doet bij Rob 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. 

 

 


