
Notulen  MR vergadering                      
 

 

Datum:   Donderdag 12 januari 2017  

Aanwezig: Jos Timmer, Marco Mol, Evelyn Vianen, Bertha Samallo, Jetty Schipper, Gea Hurenkamp, 

Roel Schuringa, Carolien  Hulzebos, Han-Rogier de Vrij 

Afwezig:        Dennis Balkema, Angelique Cooke 

 

 

 

1. Opening 

    19.30 uur 

 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden akkoord bevonden en op de website geplaatst. 

      

3. Mededelingen 

    Han Rogier deelt de wijzigingen mee met betrekking tot de formatie: 

    - Levi zal 10 vrijdagochtenden besteden aan techniek-ontwikkelingen in het technieklokaal. Kim  

       zal Levi deze 10 keer vervangen.  

    -  Momenteel wordt een invaller op de vrijdag voor Ellen gezocht, hiervoor wordt een 0,1 fte  

       vacature uitgezet. 

    - Op woensdag 11 januari vond een inspiratiedag voor alle leerkrachten plaats. Dit was een  

      Opron-gebeuren. ‘De jongens van lucht’ uit Groningen gaven invulling aan deze  

      inspirerende dag waar veel leerkrachten bij elkaar kwamen. 

    - Met betrekking tot uitlatingen op Facebook over de school wordt besproken dat hiervoor een  

      bepaald beleid gevolgd dient te worden. Met Opron zou hierover afspraken gemaakt moeten  

      worden. Voor Facebook zou een gezamenlijk standpunt ingenomen dienen te worden, mogelijk  

      een akkoordverklaring over negatieve uitlatingen zodat het een juridisch aspect heeft. 

 

4. Terugkoppeling OPRON 

Naar aanleiding van de mail met diverse vragen over financiële aangelegenheden van de MR richting 

OPRON, de heer Terpstra, is een mail terug ontvangen waarin geen concrete antwoorden zijn gegeven 

op de vragen van de MR (zie vragen en opmerkingen notulen d.d. 24 november 2016). De MR wil graag 

antwoorden op de vragen op  

- 1) Wat ontvangt de Westerschool en  

- 2) Wat geeft de Westerschool daadwerkelijk uit, welk bedrag gaat richting OPRON. 

Besproken wordt dat de GMR hierin een rol  zou kunnen spelen. Jos zal een GMR-lid uitnodigingen voor 

een MR-vergadering, zodat dit met elkaar besproken kan worden. Een financiële man kan eventueel 

meekomen. De MR is actief bezig met de vragen van de heer Jaring. Ingekomen stukken hierover met 

bijlagen liggen ter inzage bij Han Rogier. 

Kortom met OPRON wordt de situatie omtrent de financiële aangelegenheden voor de Westerschool 

nauw besproken. 

 

5. Schooltijden 

Gebleken is dat alle scholen in de gemeente ij principe positief staan tegenover een continurooster. 

Binnenkort zal de  werkgroep van de Westerschool hierover verder overleg hebben. Een pluspunt zou zijn 

als de (sport)verenigingen hierin mee bewegen. 



  

6. PR / communicatie / website 

Er zijn geen mededelingen. 

 

7. Jaarplanning 

Wordt besproken. 

 

8. WVTTK/Rondvraag   

    Bij de open avond zullen naast de leerkrachten ook MR- en OR-leden bij aanwezig zijn. 

  

9. Sluiting 

  21:00 uur  

  

10. Volgende vergadering: 

Maandag 27 februari 2017 – 19.30 uur 

Dinsdag 11 april 2017 – 19.30 uur 

 

 

       


