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MR vergadering 8 november 2022 
 
Aanwezig:  
Lev Hesseling 
John van Alphen 
Karin Klein 
Anni Westerduin (notulist) 
 
        

Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Vaststelling agenda 
        Zijn er nog andere punten voor de vergadering? 

 
3. Vaststelling notulen van de laatste MR overleg  

Tekstueel en inhoudelijk 
 Anni wil graag Westerduin genoemd worden.  
John heeft voorstel vergadering gedaan. 
Karin stelt voor om een stukje voor de nieuwsbrief te schrijven. Actie voor John. 

 
4. Mededelingen 

a. Ingekomen stukken:  

• Voorstel vergaderdata. Karin kan 18 april niet aansluiten. Ze wil er graag bij zijn omdat dan 
formatie waarschijnlijk besproken kan worden. De vergadering wordt nu verzet  naar       
11 april 16.00 uur. Verder blijft het voorstel staan. 

• Definitieve jaarplan 2022-2023 

• Fusietraject - BMC Partners in verbetering | BMC 

• Terugblik op de studiedag d.d. 4 november 

• Antwoord vragen WIS collect 
b. Verzonden stukken:  

• Reactie antwoord WIS collect 
c. Overig:  

• Vervanging Nina en Joke: De vervangingspoule is aangevraagd tot de Kerstvakantie, maar 
is leeg. De vrijdagen zijn intern ingevuld. Het plan ligt er nu om eventueel thuiswerkdagen te 
rouleren bij alle groepen. Deze oplossing zal tijdig aan de ouders kenbaar gemaakt worden. 

• Terugblik met leerkrachten: waar heb je last van, wat moeten we houden, 
werkdrukverlichting, enz. Karin vindt dit waardevol zodat er wat mee gedaan kan worden 
gedurende het schooljaar. Verzuim wordt hier ook in meegenomen. Volgende vergadering 
zal Karin hier verslag van doen.  
 

5. Definitieve jaarplan 2022-2023 
Jaarplan is aangepast en behoorlijk ‘ingedikt'. Daardoor kan focus vastgehouden worden. Met name 
de borging is hierin belangrijk. Lev vraagt zich af wat 'burgerschap’ precies is. Bij GVO en de 
Vreedzame school komt dit aan bod. De inspectie heeft dit ook als speerpunt en Morgenwijzer pakt 
het op. Pas dan zullen we met het Startblok hier vorm aan geven. De school heeft een 33,24 weging 
met spreiding van bijna 7, geeft aan dat de populatie zeer divers is.  
Plek 3 is toegevoegd.   

 
6. Fusietraject - BMC Partners in verbetering | BMC 

Locatie      Overleg        Tijd 
Startblok    MR                    16.00 - 18.00 uur 
 
Voorzitter: L. Hesseling        Datum: 8 november 2022  
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Besproken.  
Eerste gesprek is komende week. Wat is de situatie van de verschillende scholen en wat zijn de 
ambities van de scholen afzonderlijk. Doelgroepenanalyse is gemaakt. Junis wordt er ook in 
meegenomen. Fusie komt voorlopig standaard als agendapunt op de agenda. Er zijn al 
verschillende werkzaamheden die al gezamenlijk worden opgepakt. Bijvoorbeeld het traject van ‘Het 
kan' en Janet die als IB-er ook een dag op de Jenaplaneet werkt. Karin en Monique (directeur van 
de Jenaplaneet) trekken ook al regelmatig samen op in verschillende overleggen.  
 

7. Terugblik op de studiedag d.d. 4 november 
Besproken 
Ochtend zijn we gezamenlijk gestart met Judith Flux (Het kan!). Zelfstandigheid van de leerlingen 
vergroten is het doel van dit traject. Leerling in Beeld was het middagprogramma voor de midden- en 
bovenbouw. Een nieuw leerlingvolgsysteem dat ingevoerd gaat worden d.m.v. een training in dit 
schooljaar. De onderbouw sloot aan op de Jenaplaneet om de rapportage te bespreken. 

 
8. WIS collect 

Besproken 
     Tonny Plas wil langskomen om uit te leggen hoe WIS-collect werkt. Login-pagina roept namelijk al 
vragen op. Karin doet datumprikker uit voor een TEAMS-afspraak met Tonny. In de bijlage e-
mailvragen van John.    

 
9. Rondvraag  

• Niemand heeft iets voor de rondvraag 
 
10.    Evaluatie en sluiting 
        Volgende vergadering is op 19 december 19.30 uur. 
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