
Mr VERGADERING  19 DECEMBER 2022 

 

Aanwezig: Sander(voorzitter), Hanneke, Peter, Laura 

Afwezig met bericht: Thijs 

Vanaf 20.30 sluiten Marloes en Karin aan 

 

1. Notulen 10 oktober 2022 zijn vastgesteld. 

Sander doet het voorstel om de actiepunten uit de notulen voortaan 

op te nemen in de agenda onder het kopje ter info. 

We nemen ook de afspraak op dat de vragen die via de inbox van 

de Mr binnenkomen, altijd tijdens de Mr vergadering vermeld dan 

wel besproken worden. Ook als dit niet Mr gerelateerd is. 

 

2. Bespreekpunten met directie: 

* Ventilatie: er worden op dit moment geen investeringen gedaan in 

het gebouw op het gebied van ventilatie. De scores van de meest 

recente meting zijn weliswaar op het randje, maar gezien de 

ontwikkelingen rondom een nieuw gebouw wordt hier geen 

voorkeur aan gegeven. 

De vraag vanuit de Mr is hoe het zit met de inspanningsverplichting 

vanuit Kans&Kleur in een situatie zoals deze op het moment is op 

Westwijzer. 

Karin gaat nog een keer nakijken of de juiste stappen genomen zijn 

wb recht op ventilatieverbetering. 

* Besteding openstaand bedrag beleidsruimte: inmiddels zijn er 

materialen aangeschaft, maar voor een aantal van deze zaken geldt 

dat het wordt gezien als investering waardoor alleen de afschrijving 

van de beleidsruimte af gaat. Daarmee blijft er alsnog een bedrag 

openstaan. Sander geeft aan dat het een gemiste kans is als 

directie niet in de resterende ruimte kijkt of er alsnog iets aan de 

ventilatie gedaan kan worden. Karin zoekt uit of dit mogelijk is. 

 

3. Mededelingen van directie: 

* Nieuwbouw: het proces is gestart en de eerste voorbereidingen 

zijn in gang gezet. 

*Saskia uit 1-2 D heeft haar baan opgezegd. Zij wordt tot de 

zomervakantie vervangen door Eline Duin. 

*Nienke neemt deeltijdontslag op maandag. Zij wordt tot de 

zomervakantie waargenomen door Ward Poppen. 



 

4. Criteria bij gedwongen mobiliteit: 

De Mr geeft als aanvulling dat bij note 1 het woord nieuw wordt 

toegevoegd in de laatste zin. 

Mr geeft instemming op dit stuk. 

 

5. Begroting: 

Deze kan op dit moment nog niet besproken worden omdat de 

definitieve begroting vanuit Kans&Kleur pas op 23 december 

beschikbaar is. Daarna wordt er een Mr set toegestuurd waardoor 

dit punt verschoven wordt naar de volgende vergadering. 

Peter zoekt uit wat de MR over de begroting kan en mag zeggen. 

 

6. Investeringen en afschrijvingen: 

De Mr gaat akkoord. 

 

7. Functiedifferentiatie: 

Een rekenspecialist moet dit jaar aangesteld worden.  

Daarnaast heeft de Mr ook voorkeur voor een specialist 

talentbegeleiding. 

Peter geeft aan dat een 2e specialist thematisch onderwijs wenselijk 

is. De taken van Tom zijn te veelomvattend om collega's op de 

juiste manier te ondersteunen. 

Karin bespreekt in het team of dit door meerdere collega's gedragen 

wordt. 

Karin geeft aan dat het wenselijk is als de LC functies per schooljaar 

overstappen van de ene naar de andere school en wil dit op 

stichtingsniveau bespreken.  

 

8. Rondvraag: 

- hoe staat het met het veiligheidsplan? 

Karin zoekt dit uit. 

 

9. Informatievoorziening: 

Nieuwsbrief ouders: Hanneke 

Teaminfo: Peter 

 



Afspraken: 

• Karin bekijkt of de juiste stappen zijn genomen wb de 

ventilatieverbetering. Tevens kijkt ze of het bedrag wat overblijft uit 

de beleidsruimte hiervoor ingezet kan worden. 

• Peter zoekt uit wat de MR over de begroting kan en mag zeggen. 

• Karin bespreekt op stichtingsniveau de overstap van LC functies. 

• Karin polst het team naar evt behoefte van een 2e thematisch 

onderwijs specialist. 

• Karin zoekt uit hoe het met het veiligheidsplan staat. 

 

  


