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1. Opening 

Niet tezamen met de OR. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

 

3. Mededelingen  

 

• Shirts: maten zijn geïnventariseerd, J. H. (ouder) kijkt  wat de mogelijkheden 

zijn en probeert sponsoren te benaderen; 

• A. is nu volledig hersteld. AvdK  heeft afscheid genomen voor de 

kerstvakantie; 

• Begroting van OBM, de aanpassingen binnen het getoonde model moeten 

nog gedaan worden. Correcties worden gemeld door Han-Rogier. Overige 

lasten zijn lager gebudgetteerd dan in 2017 gerealiseerd. Morgen komt de 

GGD om te kijken of de ruimte geschikt is voor bso Bamba. Hier valt geen 

winstmarge uit te halen, slechts kostendekkende bedragen. 

• OBM buigt zich over de begroting, 2018 volgt. 

• Reserves kunnen worden meegenomen, mocht er iets over blijven. 

• Inzage in begrotingen van andere scholen zou wenselijk zijn.  

• Vraag is of er specifieker kan worden weergegeven wat er begroot wordt, vnl 

onder ‘overige lasten’. 

• Nieuw meubilair volgt medio 2019 (was begroot voor 2018). 

• Er wordt nog niet gepraat over verduurzaming van het gebouw, bijv. 

zonnepanelen. 

• N-computing: systeem werkt niet optimaal met het systeem van Heutink. 

Heutink ondersteunt tot 2020 werken met N-computing, daarna vervalt 

deze ondersteuning. Er wordt overgestapt op werken met Chromebooks. 

Offerte volgt. 

• In de vakantie zijn er veel meldingen van Cruon (beveiliging), dit kost 

E60,00 per keer. 

• OPRON: Linda Kuipers voorgedragen als vaste medewerker onderwijs.  



• Strategisch beleidsplan: als voorbereiding op het schoolbeleidsplan 2019-

2023. 

 

4. Formatie – leerlingen 

Nu 318 lln. Weinig nieuwe aanmeldingen. Weinig zicht op wat er nog komen gaat.  

Aanmeldingen gehad van andere scholen (zij-instroom). Daarbij komen er ook 

kinderen met zorg binnen,waarvoor je zorgplicht hebt. Vanaf heden staat er 6 

weken voor om te kijken of wij als school passend aanbod kunnen geven. Wij als 

school zijn verplicht om een passende school te zoeken, mocht de Westerschool 

niet de plek zijn. 

Overdracht vanuit de andere school is vaak summier. 

Wb aanmeldingen: alle scholen hebben minder aanmeldingen.  

 

5. Schooltijden – continurooster evaluatie 

Kleuters: lessen goed verdelen over de dagdelen was lastig, nu loopt het goed, 

kinderen zijn in staat om de hele week vol te houden, het eten is een mooi sociaal 

aspect. Ouders zijn over het algemeen heel positief, negatief niet noemenswaardig. 

Middenbouw: plezierig om lekker vroeg vrij te zijn. Lange ochtend, was even 

wennen. In 15 minuten eten is lastig. Programma (lessen) in de tijd wegzetten is 

nog passen en meten. Groep 3 vond het lastig om met meerdere groepen op het 

plein te spelen, werden onrustig. Keuze gemaakt om nu met de groep in de WOP te 

pauzeren in de eigen groep. Groep 8 leerlingen hebben een activiteitencommissie 

opgericht om na schooltijd klusjes voor de leerkrachten te doen.  

Schoolgruiten: het is heel wisselend per groep wat er gegeten wordt. Misschien een 

afspraak wat te doen met fruit wat over is. 

Pleinwacht: wisselende tijden zijn nog wel eens lastig. Ambulant personeel heeft 

soms langer pleinwacht achter elkaar. 

Vanuit ouders: wordt als positief ervaren. Hoi Pipeloi lijkt er op in te gaan spelen 

met het activiteitenaanbod op de BSO. 

Leerkrachten hebben meer tijd om intensiever aan de slag te gaan. Ook ervaart 

men meer rust in de groep, de hele tijd ben je bij de klas, en kunt vlot handelen 

indien nodig. 

 

6. Jaarplanning MR: 

 

- Vaststellen verslag OR  

- Jaarrekening OR: Oud papier opbrengsten zijn enorm teruggelopen. Vorig jaar 

tekort E5400, tekort van E4300,- door terugloop oud papier. Vanaf januari 

wordt het oud papier opgehaald door vd Hende.. Er is ca 60% van de vrijwillige 

ouderbijdrage  geïncasseerd. Dennis en Han-Rogier gaan zich hier over buigen. 

Daarna wordt dit gecommuniceerd naar de OR. 

- Meerjarenontwikkeling leerlingenaantallen zie punt 4. 

- Schoolbegroting odab Westerschool 



- Jaarverslag: Han-Rogier en Jos hebben deze besproken. Zijn naar de GMR 

geweest, vooral kennismaking en er werden vragen gesteld. Evalien de Jonge en 

Cecile Oosting (GMR) zijn uitgenodigd om informeel te vertellen over de GMR en 

te sparren over betere aansluiting met MR. 

 

7. WVTTK / rondvraag 

- DMT wordt op een aantal scholen afgeschaft. Daar wordt binnen het team over 

gesproken. 

 

8. Sluiting om 20.55 uur 
 


