Notulen MR-WEST vergadering – 7 januari 2020 –
PMR: Anne S., Anna Schellekens (notulist)
OMR: Eline Weeda(voorzitter), Leontien Prenger
Waarnemend directeur: Noor Zomerman
Afwezig: Fleur Voorneman
Agenda:
1. Reactie bestuur op onze brief mbt zorgen
2. Aannamebeleid VSAW
3. Nassaustraat – BSO
4. Vastellen notulen vorige vergaderingen + check actiepunten
5. Mededelingen
6. Agendapunten volgende vergadering
7. GMR
8. Begroting
1.Reactie bestuur op onze brief mbt zorgen
Er is door de MR een brief gestuurd aan het bestuur en de bestuurder.
Rob vd Kolk – voorzitter van het bestuur – heeft contact opgenomen met de voorzitters van
beide MR-en (Plein en West) en hij komt het 1e deel van deze avond bij de MR-Plein zitten
ivm vragen over veiligheidsonderzoek.
2.Aannamebeleid VSAW
Aanname nieuwe leerlingen – kan je na een aanmelding van een leerling een leerling
weigeren? Ja, dit kan op pedagogische gronden. Als school heb je een zorgplicht; zodra een
leerling zich heeft aangemeld heb je als school zorgplicht om te zorgen voor een goede plek
voor het kind.
Hebben wij als beginnende school de mogelijkheid om kinderen te kunnen weigeren? Nee,
maar je kunt wel in overleg altijd kijken wat mogelijk is. Als VSAW geen RT-er heeft bijvb. is
er minder zorg mogelijk waardoor een leerkracht overbelast zou kunnen raken.
Het is logisch dat een groeiende school zoveel mogelijk kinderen wil aannemen maar het
moeten niet alleen zorgleerlingen zijn.
Dit neemt het PMR mee naar de nieuwe IB-er.
3.Nassaustraat – BSO
De BSO zal Het Grote Huis blijven, ook op de Nassaustraat en er zou genoeg plek zijn.
4.Vastellen notulen vorige vergaderingen + check actiepunten
De notulen zijn vastgesteld. Deze kunnen op de website.
Openstaande actiepunten
- Oproep nieuwsbrief helpen? -> Leontien geeft aan mee te willen kijken.
We bespreken dit punt en Leontien en Anna hebben contact via de mail.

- Input nieuwsbrief: als team werken we met Margareta en zoeken naar welke besturing van
de school. Dit wordt meegenomen in de volgende nieuwsbrief.
5.Medelingen
- Anne S. zal met Lilly de MR-vergaderingen samen delen, zij zullen hun aanwezigheid in de
MR verdelen.
- Nassaustraat: in iedere nieuwsbrief proberen we iets korts te schrijven over de voortgang.
Inmiddels is duidelijk dat er vertraging is aangezien de monumentenzorg met de aannemer
om de tafel wil ivm behoud van het gebouw en deze afspraak is pas over 6 weken.
Hierover zal een stukje worden geschreven, ism met de bestuurder.
- Notulen MR West – website. Anna zal dit met Lilly bespreken.
6. Agendapunten volgende vergadering:
1. Schoolplan 2019-2023 – dit stuk moet iedereen gelezen hebben, zat in de mail van
Eline.
7.GMR
Alle regelementen voor de (G)MR zijn door bestuurder gestuurd ter instemming.
Deze week heeft de MR nog een cursus, hierna zal de MR hierop reageren.
Eline en Anna zijn de GMR-leden, dit zal aan bestuurder worden doorgegeven.
8.Begroting
Opvallendheden voor nu: 2020 staan we er ineens financieel heel goed voor terwijl we
volgens de prognose/begroting van vorig jaar verlies zouden draaien.
In een half jaar tijd zou de begroting van zeer in het negatieve naar het positieve gaan: hoe
kan dit?
We denken:
- meer leerlingen
- geen directeur
Hoe kan het überhaupt dat we een startende school zijn, met kleine klassen en toch al winst
draaien. Terwijl er aan de andere kant continu wordt aangegeven dat we te klein zijn voor
een RT etc.
9.Rob van der Kolk – voorzitter bestuur stelt zich voor

