
Notulen MR vergadering dinsdag 25 juni 2019 

Aanwezig: Coen, Wolter, Robert, Gülhan, Marian, Mariette, Mariëlle, Kari 

Afwezig: Wessel 

Notulist: Wolter 

 
19.30 uur          Opening en welkom 
Katja heeft een cadeautje gehad voor haar bijdrage aan de MR 
 
19.35 uur          Vaststellen agenda, ingekomen post. 
Wolter brengt het punt BSO in. Geen relevante post/mail. 
 
19.40 uur           Mededelingen beleidsteam: 
 

• Formatie schooljaar 2019-2020  
Druk met werven. 2 sollicitanten waarvan 1 collega vanuit 
Primo. Geen wijzigingen (verhoging) arbeidsvoorwaarden voor 
nieuwe collega’s om zo personeel te vinden, huidige formatie 
mag niet minder verdienen. 3 collega’s zij-instroom investeren. 
Binnen 2 jaar zijn deze opgeleid. Juf Wineke gaat weg evenals 
juf Nanja en JufJjeniffer. Juf Kim gaat ook weg. Er wordt 
gekeken voor een oplossing voor een vakleerkracht, linksom of 
rechtsom, het komt goed. Formatie is verder rond.  
Aantal groepen blijft gelijk. PMR is akkoord.  
 

• School arrangement  
Ontwikkelinge: IB-ers zijn druk met persoonlijke aanvragen van 
een arrangement van een individuele leerling, dit is veel 
papierwerk. De wens is 50% observatie en ondersteuning in 
klas, maar wordt niet gehaald. Nieuwe insteek is een 
schoolarrangement en hiermee alle kinderen met extra 
ondersteuning in groepjes begeleiden door IB-er. IB-er kan dan 
meer met het kind bezig zijn. Dit traject loopt bij school in 
Vlaardingen. Er zal gekeken worden hoe het daar gaat en of dit 
voor het Windas een methode kan zijn. 
 

• Nieuwe methode. 
Nieuwe taalmethode, STAAL, groep 3-6 invoeren. Veel 
instructie voor leerkrachten. In den lande goede resultaten met 
deze methode. Per 2019-2020. Er komt nog een 
voorlichtingsavond voor ouders. 
 

• Mogelijke vestiging coffeeshop in het Oude Raedhuys. Er loopt 
een petitie. Ondertussen 1100 handtekeningen. Link naar 
petitie in nieuwsbrief. Mariëlle heeft contact met bestuurder 
om dit onderwerp vanuit Primo bij de gemeente actueel te 
houden. 

 



20.00 uur            
• Werkverdelingsplan per september 2019: instemming van PMR. Plan is nagenoeg klaar. 

Rondgemaild naar team en geen reacties. Akkoord PMR per 25/6/19. Kan elk moment 
worden bijgesteld. Hiervoor hoeft niet elke keer akkoord van PMR gevraagd te worden. 

• Visie van de school. Breed gedragen vanuit team. Langere tijd mee bezig om dit te 
ontwikkelen. Ook vanuit OMR gedragen. 

• Reglement (ter instemming) aangenomen 25/6/2019 
• Huishoudelijk reglement (ter instemming) aangenomen 25/6/19 
• Statuut (ter kennisgeving) geen opmerkingen hierover. 
• Bij agenda toevoegen of er advies of instemming nodig is? Iedereen akkoord. 

  

20.30 uur          GMR terugmelding en vooruitblik. 
Huisvestingsplan op wijkniveau. Wordt niet gedeeld met de schooldirecteuren, het is nog 
niet duidelijk. Voorheen had gemeente hierin alle regie. Nu zijn het meer besturen die met 
elkaar nadenken over oplossingen mbt huisvesting, zoals lokalen delen/ gebruiken in een 
ander schoolgebouw dan de eigen school. Gemeente beslist nog steeds over nieuwbouw. 
Windas staat hoog op de lijst voor nieuwbouw/ herbouw. Het huisvestingsplan zal voor het 
Windas misschien weinig toevoegen, de andere school in de buurt groeit ook zo hard en 
heeft hetzelfde probleem met huisvesting. 
13 zij-in stromers gaan voor een assessment op.  
Stakingsgeld wordt per stakende leerkracht verdeeld tgv school. Bestemming wordt nog 
bekend gemaakt.  
Primo hoort bij 9 beste besturen van NL.  
Ideeën verzamelen door PV leerkrachten ivm overschot Primo voor innovatieve projecten. 
 
20.45 uur         Speerpunten MR dit jaar en terugkoppeling voorgaande jaren. 

• Hoe verlopen de leerteams? Dit loopt prima.  

• Aanname nieuwe leden. Volgens reglement. 
• Promotie MR komt volgend jaar als speerpunt 

 
21.00 uur          Rondvraag 
   1. Inventarisatie relevante stukken voor MR.  
Mariëlle geeft aan dat de volgende vergadering meer over stukkenstroom / ambitiekaarten binnen 
Windas verteld zal worden. 
 
Wolter vraagt welke inspanning Windas pleegt om BSO te regelen. Voor Mariëlle is het signaal nieuw 
dat de Rank op bepaalde dagen ook geen plek meer heeft. Mariëlle zal dit bespreken met de 
Clustermanager van Mundo. 

 
21.05 uur  Plannen eerstvolgende MR vergadering. 

 
Punten eerstvolgende vergadering : 

o Jaarverslag MR: ideeën over vormgeving 
o Contact met ouders: ideeën 
o Schoolplan  

 
21.15 uur          Sluiting 

 


