
 

 

Notulen MR vergadering Woensdag 3 februari 2022 

 
• Locatie: via teams 

• Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

• Notulist: Marjolein i.p.v. Wappie 

• Afwezig: Joyce, Wappie 

• Rob Wingens zal aansluiten om ons te informeren over het locatieplan en de strategische 

keuze hierbij.  

 

Onderwerp Tij

d 

Inhoud/ 

Toelichting 

 notulen 

1. Opening 5     

2. Vaststellen 

Notulen 

5  Vastgesteld 

3. Mededelingen 10  Geen mededelingen 

4. 

 

Rob Wingens 45 Locatieplan/ 

strategische keuze 

Rob (a.i. Lid van College bestuur) vertelt 

over locatieplan uit zijn portefeuille. 

 

5. Corona 10 Stand van zaken De nieuwe richtlijnen met versoepelingen 

vergroten de kans op fysiek onderwijs. 

Aantal besmettingen afgelopen 2 weken is 

gigantisch geweest.  

Voorheen was het veiligheid voor alles. Dit 

voelt met de nieuwe richtlijnen anders voor 

personeel en niet altijd veilig.  

De situatie vraagt daarnaast veel van de 

leerkrachten boven op de normale 

werkdruk. De belasting is groot. 

MR vraagt directie om te denken aan de 

gezondheid van de leerkrachten en hier 

als ouder verantwoordelijk mee om te 

gaan. Doel is om open te blijven en goed 

te zorgen voor gezondheid personeel. 

Jorg stuurt brief aan ouders om nogmaals 

op te roepen tot goede navolging van de 

richtlijnen. 

6. Jaarplan 15 Stand van zaken Verplaatst naar volgende vergadering 



 

 

7. Luchtventilatie 

met Rob 

Wingens 

15 Zie mailing die door 

Jorg doorgestuurd 

is.   

In iedere klas is een CO2-meter geplaatst 

om luchtkwaliteit te monitoren en op tijd te 

luchten. 

 

Ter aanvulling op de aangevoerde 

stukken: alle scholen voldoen aan de norm 

dat geldt voor bouwbesluit van 

betreffende gebouw d.d. 2003. In alle 

jaren na de bouw is de norm echter 

verandert en zit er een groot gat tussen 

norm uit bouwbesluit en huidige norm om 

een school een ‘frisse school’ kunnen 

noemen. Gebouwen zijn geschouwd om 

te kijken of het een frisse school is. Norm 

voor frisse school is waarde lucht onder de 

1200 ppm. MWW is geen frisse school. Zeis 

is wel oké. 

 

Gemeente wil niet betalen omdat  norm 

voldoet aan het bouwbesluit d.d. 2003 en 

neemt daarin de veranderende norm niet 

mee. Gemeente legt rekening daarom 

terug bij Signum.  

Er is 65% van het geld beschikbaar dat 

nodig is voor het realiseren van een frisse 

school. Overige geld moet uit Signum 

komen. De verbeteringen kunnen niet in 

fasen worden aangebracht. Daarom is 

direct 100% van het geld nodig voor de 

verbeteringen. 

Signum wil geld liever in onderwijs steken 

maar gunnen kinderen en personeel ook 

schone, frisse werkomgeving. Het geld is 

echter niet beschikbaar om alle scholen 

binnen Signum fris te maken. 

Signum wil geen keuzes maken tussen 

scholen in wel of niet aan te pakken en wil 

daarom hulp van de gemeente.  

 

Rob Wingens gaat morgen in overleg met 

een aantal ambtenaren. Hopelijk daarna 

meer duidelijkheid over eventuele 

beweging bij de gemeente op dit vlak.  

 

MR vraagt zich af: Is het een idee om 

samen met andere schoolbesturen op te 

trekken binnen de gemeente om zo sterker 

te staan richting de gemeente? Mogelijk 

idee voor de toekomst. Eerst reactie 

gesprek gemeente afwachten. 

 



 

 

De brief vanuit Signum ligt sinds 28 

december bij de gemeente. Mogelijk 

spelen de aankomende verkiezingen een 

rol in het feit dat de kwestie niet politiek is 

opgepakt. Veel andere grote gemeenten 

hebben al financiering toegezegd aan 

scholen. Signum doet een moreel appèl 

op de gemeente: elk kind en elke 

leerkracht moet werken in een veilige en 

gezonde omgeving op acceptabele 

norm. Dit mag niet afhangen van de 

rijkdom van een school.  

Contact met wethouders heeft tot op 

heden niks opgeleverd. 

 

Jorg en Rob houden lijnen kort en houden 

MR op de hoogte van vorderingen.  

 

8. Rapport 15 Wat zijn de 

vervolgstappen?  

Beweging naar digitaal rapport stond in de 

Stempel, terwijl dit niet meer actueel was.  

Jorg vertelt dat info naar Stempel in 

november ’21 is aangeleverd. Er is niet aan 

gedacht hierover te schakelen met de 

Stempel.  

Er wordt nu kritischer gekeken naar wat er 

in de Stempel wordt gezet. 

 

Rapport komt niet volgende keer maar 

keer erop op de agenda. 

Jorg levert tijdig informatie aan met de 

vraag na te denken over waar aan 

gedacht moet worden en wat nodig is om 

de route te gaan lopen. 

 

8  NPO gelden 10 Stand van zaken, 

hoe verder na 

afname van de IEP 

Nu aan het analyseren wat de eerste 

cyclus heeft opgeleverd en wat tweede 

half jaar de insteek moet zijn.   

Vraagt hierbij is of insteek RT-vorm ook 

wenselijk is voor tweede half jaar. 

Vraag Nick: is de indruk dat alle leerlingen 

die achterstand opgelopen hebben ook 

daadwerkelijk zijn geholpen? Deze vraag 

behandelen we de volgende keer.  

Suggestie Nick: rondje leerkracht om te 

inventariseren. 

9 Formatie 10 Financieel Jorg licht traject formatie schooljaar toe. 

Doel is formatie rond maken voor 

meivakantie. 

Volgende MR-vergadering zullen we de 

groepsverdeling bekijken. Personele 

bekostiging vs materiele bekostiging wordt 

hierbij toegelicht. Teldatum is 1 feb. 



 

 

Aantal leerlingen neemt sneller af dan in 

prognoses. Reëel is een daling van aantal 

groepen. Er is een discrepantie op de 

verschillen in groepsgrootten tussen MWW 

en Zeis. Beleid tot nu toe is geweest om 

groepen intact te houden.  

10 Rondvraag/ 

actielijst 

5   

 Volgende 

vergadering 

 * Datum: 28-03-2022 

* Locatie: Zeis 

*Notulist: Marjolein 

i.p.v. Hilde 

*Tijd: 20 uur – 22 uur 

Agendapunten: 

- Foto maken (als MR “compleet is?) 

- Jaarverslag 

- Jaarplan 

- NPO-gelden: uitkomst analyse, RT-

vorm voortzetten, resultaat 

achterstand leerlingen. 

- Vraag vanuit MR KC Westerbreedte 

over vrijwillige ouderbijdrage 

- Formatie: personele bekostiging, 

materiële bekostiging, 

groepsindeling 

- Update luchtventilatie 

- Rapport op agenda van 

vergadering d.d. 17 mei 2022 

- Gezonde school, einde van het 

jaar op de agenda 

 

 


