
Notulen Notulen Notulen Notulen MRMRMRMR    vergaderingvergaderingvergaderingvergadering        

 

Datum overlegDatum overlegDatum overlegDatum overleg:  dinsdag 26 oktober 2021     19:30 uur 

 

Aanwezig: Johan Starke, Marc Smidt, Ingrid Nieboer, Angélique Cooke, Bertha Samallo, Gea 

Hurenkamp, Astrid Heller, Han-Rogier de Vrij 

Afwezig: Roel Schuringa 

 

1. Opening  

Johan opent de bijeenkomst om 19.32 uur 

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 14 september 2021    Gesprekken vervanging 

groep 4, zie punt 4 

Bedankje papierophalers: met Kerst 

Verplaatsing schoolreis naar de vrijdag: team moet nog een besluit nemen. 

Notulen vastgesteld. 

 

3. Mededelingen  

directieberaad/ LEA (Lokale Educatieve Agenda): overleg bo/vo en voorschoolse 

educatie: 

Huisvestingsplan rond 2030: grote schoolblokken plaatsen in Noord – Midden en 

Zuid (integraal kindcentra/brede school). Dit plan is van de baan. Op dit moment 

wordt opnieuw gekeken naar de huisvesting bekijken en welke instanties bij elkaar 

in een gebouw kunnen worden geplaatst. 

Westerschool-gebouw: is eigendom van de Stichting OPRON. Er is gesproken met 

besturen, startnotitie is nog niet ontvangen.  

Daarnaast vormgeven aan de doorlopende leerlijn kinderopvang. Eerder is al 

gekeken naar een doorlopende leerlijn kinderopvang, p.s.z. en b.o; de komende 

periode gaat de groep onderzoeken hoe omliggende gemeenten dit vorm geven. 

Kids First heeft ook ideeën; zij zijn nu gehuisvest met de p.s.z. in het bijgebouw. 

B.S.O. is ook een mogelijkheid waarnaar gekeken wordt. 
 

- NPO-gelden: gemeente heeft ook een bepaald bedrag om in te zetten, richten zich 

op naschools aanbod (betrokken partijen: Compaen/bibliotheek, jeugdwerkers 

e.d.). N.P.O.-gelden horen duurzaam ingezet te worden. Er is sprake van een 

afschrijvingstermijn, dat mag 2 jaar uit het potje N.P.O., daarna moet het bekostigd 

worden uit de eigen schoolbegroting.  
 

- Leerlingenaantal terugloop – 8% (25 lln op de Westerschool), tendens is dat het een 

krimpregio is. Dat is echter een te hoog percentage voor een school als de 

Westerschool. ->Onderzoeksvraag voor een student (bijv. A.B.S.) om te kijken naar 

de terugloop van de school. Wat zijn factoren?  Wat zijn mogelijke stappen om 



leerlingen aan te trekken?  Ook een opdracht voor bijvoorbeeld een andere 

opleiding of studie?  

Het daltononderwijs mag meer gepromoot worden. Het unit-onderwijs kan een 

positieve boost geven. Vervanging en ziekte zijn ook geen visitekaartjes voor de 

school. Hoe promoten we de school? Een fotograaf in de krant van leuke 

activiteiten, de buurt betrekken bij activiteiten. Kracht van binnen naar buiten 

uitdragen.  
 

- Directieberaad: Functieprofiel aan het opstellen voor onderwijsassistenten in niveau 

4/ 5/ 6: verschil in verantwoordelijkheid en werkzaamheden. Bevoegdheid en 

bekwaamheid kunnen zo goed worden weggezet in taken en 

verantwoordelijkheden. 
 

- Inzet commerciële bedrijven om vervanging te regelen spelen in op de huidige 

situatie i.v.m. krapte op de arbeidsmarkt, zo ook in het onderwijs.  SLIM blijft het 

bureau om vervanging te regelen.  

 

4. Formatie  

- vacature lkr derde kleutergroep per 10 januari 2022 (januari-juli 2022) gaat de 

deur uit. 

- N. K. is aangenomen voor groep 4 tot en met maart als invulling 

zwangerschapsverlof van N.M. 

- T.S. re-integreert, gaat 5x2 uur per dag werken. Prognose: na Kerst alleen weer aan 

het werk.  

 

5. ARBO:  

- uitvoering ARBO-beleid - 

- Verkeersveiligheid - 

 

6. MR:   

- Jaarverslag MR -> concept in bezit 

Evaluatie: Welke ambities heeft de MR voor het komend schooljaar? Wat willen we 

buiten de jaarplanning om? Bijv. Commercieel naar buiten toe treden als school zou 

een streven kunnen zijn? Volgende agenda: brainstormen over doelen die we 

kunnen stellen als MR. (ouders in de school, schoolplein). 

o J.T. gaat akkoord met de inhoud 

Afkortingen IHP Individueel handelingsplan, OPP Ontwikkelings Perspectief, SOP 

(JS): Lijst van afkortingen toevoegen 
 

- vormgeving HB-schooljaar ’21- ‘22 -> samenwerkingsverband Zuid-Oost-

Groningen heeft dit jaar ingezet op scholing van collega's binnen verschillende 

besturen. Voortgang en vervolg worden besproken in werkgroep bovenschools HB 

en het samenwerkingsverband. 
 



- Financieel jaarverslag: stand van zaken. Toelichting Marc: boekjaar 2019/2020, 

2020-2021 geen begroting wegens corona, begroting 2021-2022. OR heeft een 

planning met begroting gemaakt.  Kascommissie moet nog gevormd worden om 

te controleren.  

- Einde Stichting Leergeld: welke onkosten, prognose van misgelopen gelden, hoe 

hier financieel mee om te gaan (JS). Zoals de prognose is kunnen we als school 

deze onkosten opvangen. (Bijdrages, herinneringen verstuurd?) 

- LIA inzage MR jaarverslag voor ouders: 4 november (JS HV) 
 

7. Jaarplanning  

 

8. WVTTK / rondvraag 

- Ontwikkelingen in de Unit: Proces loopt nog steeds. Kinderen gaan er iets meer 

ontspannen mee om. Planning is soms strak, we missen wat taakwerktijd. Het is 

tegelijkertijd ook heel dynamisch. 

- Hoe gaat het in groep 1, 2 
 

- Voor de volgende MR:  

Meer kijken naar het proces en de komende overleggen vormgeven, en het 

traditionele overleg wat los laten? Vaste eindtijd? Welke behoeftes hebben we om te 

bespreken? Vragen om over na te denken. 
 

9. Sluiting 21. 51 uur 

 

MR bijeenkomsten 2021MR bijeenkomsten 2021MR bijeenkomsten 2021MR bijeenkomsten 2021----2022202220222022:  

- dinsdag 07-12-'21 

- dinsdag 25-01-'22 

- dinsdag 22-03-'22 

- dinsdag 17-05-'22  

- dinsdag 21-06-'22 


