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1. Opening 

19.30 uur 

 
2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering zijn doornemen en behoudens enkele opmerkingen akkoord 

bevonden. 

HR past notulen aan en zorgt voor plaatsing op de website. 

    
3. Mededelingen 

MN mocht re-integreren op de Westerschool, is vrij snel uitgevallen. Er is 0,25 fte beschikbaar 

voor onderwijsassistent. De nieuwe onderwijsassistent leek in eerste instantie positief. Achteraf is 

gebleken dat dit niet bewaarheid is. Tevens bood deze onderwijsassistent geen stabiliteit. Het 

besluit is genomen om afscheid van elkaar te nemen. 

De huidige situatie is dat Elina Haanegraaf nu op vrijdag voor de groep 4b van Ellen staat. De 

ervaringen tot dusver zijn positief. Een pré is dat Elina Haangraaf een onderwijs achtergrond 

heeft. Er wordt nu gekeken op welke manier zij budgettair inpasbaar is. 

 

Bertha is vanaf twee weken voor de voorjaarsvakantie afwezig en nog niet beschikbaar. De 

vooruitzichten zijn nog onduidelijk. Bertha heeft griep gehad en wijziging van medicatie, het is 

afwachten hoe het nu verder gaat. 

 

Deze week is er contact geweest met de leerkrachtambtenaar i.v.m. de mogelijk instroom van 

nieuwe leerlingen. Uit de evaluatie van de open avond is gebleken dat ouders naast de 

Westerschool ook de Beckerschool als de Viermasters bezoeken. 

De inschatting is nu dat de groepen lieveheersbeestjes en rupsen groeien naar elk 31 kinderen. Dit 

is een groot aandachtspunt omdat 31 kinderen per groep erg veel is. 

  
4. Terugkoppeling GMR / OPRON 

Jos heeft de stukken die middels de WOB procedure  door de heer en mevrouw Jaring zijn 

opgevraagd doorgestuurd aan de MR. 

De vraag is nu, wat gaan we ermee doen en op welke wijze wordt dit in behandeling genomen. 

Wat opvalt is dat we de informatie als "bulk" hebben ontvangen. Een specificatie van de 

informatie van enkel de Westerschool ontbreekt. 

Het is verstandig om alle stukken door te nemen. Daarnaast is het verstandig om de bond te 

vragen welke mogelijkheden we qua kennis en ondersteuning hebben. Bertha, Gea en Evelyn zijn 

lid van de bond. Jos zal met Evelyn overleggen op welke wijze er contact met de bond wordt 

gelegd. 



De vergadering concludeert dat het goed is dat ouders de MR op scherp zet. Afgesproken wordt 

dat iedereen de stukken doorneemt om vervolgens de te nemen stappen te bepalen. Het verzoek 

wordt aan Dennis gedaan om een samenvatting te maken. 

 

Jos zal richting de heer en mevrouw Jaring een terugkoppeling geven. De reactie is op hoofdlijnen 

als volgt, de MR heeft de stukken ontvangen en deze worden bestudeerd met eventueel 

inschakeling van derden i.v.m. de hoeveelheid en complexiteit van de informatie. 

 
5. Schooltijden 

Op 2 maart is er overleg tussen alle scholen in Veendam en Wildervank i.v.m. de status op dit 

moment. De voorlopers zijn de Beckerschool en de Westerschool. Er wordt nu gekeken op welke 

wijze verder te gaan. De Westerschool en Beckerschool zijn de kartrekkers, met In de Manne in 

de slipstream. 

Voor de Westerschool specifiek wordt door 3 ouders een neutrale enquête opgesteld voor het 

bepalen van draagvlak onder ouders. Het idee is om de middag pauze te verkorten en te 

combineren met een continurooster. 

  
6. PR / communicatie / website 

De opzet van de enquête voor het bepalen van draagvlak voor de invoering van een continurooster 

wordt gemaild aan de MR. 

 
7. Jaarplanning 

In februari een nieuw vakantiedagenrooster. HR mailt het concept. Bij vragen of extra informatie 

dan kan contact opgenomen worden met de GMR. 

 

In maart vinden de eerste formatiegesprekken plaats door HR. Op dit moment 309 leerlingen, op 

basis van de verwachtingen mogelijk 315 of iets meer. 

Er is een nieuw financieringshuis, dit geeft meer inzicht in geldstromen. 

 

Maart, de tussen schoolse opvang en combinatie met continurooster te bespreken. Wat gebeurt er 

met de gelden van de tussen schoolse opvang? Voor 11 april komt HR met informatie over de 

financiën. 

 
8. WVTTK/Rondvraag   

Op de eerste ziektedag van Bertha was er sprake van wat onrust over het wel of niet doorgaan van 

de les. 

Antwoord, er was sprake van veel uitval door ziekte. Er is met alle middelen gezocht naar 

vervanging en opvang op in de klas. 

 

 9. Sluiting 

  21:00 uur  

  
10. Volgende vergadering: 

Nog nader te bepalen. 

 

       


