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1. Mededelingen/ post  
Geen mededelingen, geen post. 
 
 

2. Verkiezingen MR; installeren nieuwe leden 
Alexandra Hompert en Hetty Zondag zijn geïnstalleerd als nieuwe MR leden. Wouter 
Slijkerman en Nanda Haverkort nemen afscheid van de MR; Sonja Greuter heeft de 
MR reeds verlaten. De functies van voorzitter en penningmeester komen hiermee 
vacant. In het volgende MR overleg wordt vastgesteld wie deze functies opvullen. 
 
 

3. Schoolplan 2019-2023 & Schoolgids 2019/2020 
De MR heeft het schoolplan en de schoolgids ontvangen. Voor 10 juli 2019 maken wij 
onze bevindingen kenbaar aan de directie KC WE. 
 
 

4. Bezetting/werkdrukgelden 
Voor het nieuwe schooljaar zijn de bezettingen en klasverdelingen bekend en 
gedeeld met de docenten, kinderen en ouders. 
 
Afgelopen jaar zijn de extra gelden voor werkdrukverlaging ingezet voor vakdocenten 
gym en creatieve vormgeving, en ondersteunend personeel, zoals 
onderwijsassistenten. 
Voor volgend jaar zijn wederom gelden voor lastenverlichting voor het onderwijzend 
personeel ter beschikking gesteld. Wederom wordt dit ingezet voor vakdocenten en 
ondersteunend personeel. Het team van KC WE vult dit gezamenlijk in. 
 
 

5. Unit bovenbouw schooljaar 2019/2020 
Voor het nieuwe schooljaar zijn 3 groepen 7&8 samengesteld. Bij de samenstelling is 
gekeken naar het kind en docententeam. Er zijn inspraakavonden voor ouders van de 
huidige groepen 6 & 7 geweest. Het is een onderwijsmodel waarin groeps-
doorbrekend gewerkt wordt, met als doel meer maatwerk te leveren en gebruik te 
maken van elkaars kwaliteiten. Er wordt met units gewerkt, waarbij de behoefte van 
het kind centraal staat. De eerste evaluatie is gepland op 20 november 2019. 
 
De MR heeft aangegeven dat het van belang is, dat de invoering van dit 
onderwijsmodel niet ten koste mag gaan van de resultaten die geboekt zijn. Er zal 
voldoende personeel moeten zijn om dit unitonderwijs te implementeren. Hiervoor 
zijn transitiemiddelen vrij gemaakt. De MR vindt het belangrijk dat er tussentijds 
geëvalueerd wordt om de voortgang/resultaten te monitoren. 



 
 

6. Schoolplein  
Met behulp van ieders inzet is er afgelopen periode veel geld ingezameld voor 
vernieuwing van het schoolplein. Deze week heeft de directie KC WE de opdracht 
kunnen uitzetten bij BoerPlay. Renovatie van het schoolplein en plaatsing van de 
nieuwe speeltoestellen vindt in de zomervakantie plaats. In het nieuwe schooljaar 
wordt het vernieuwde plein geopend. 
 
 

7. Afscheid groep 8 
Zover bekend gaan de kinderen van groep 8 zelf een afscheidsfeest regelen. De MR 
gaat na of er extra gelden beschikbaar zijn om het afscheidsfeest te ondersteunen, cq 
de kinderen een afscheidscadeautje mee te geven. 
 
 

8. Rondvraag / WVTTK 
• De CITO resultaten worden 2 keer per jaar besproken met de MR; in okt/nov en 

mrt/apr. 
• Heeft de MR een budget? Momenteel heeft de MR geen budget. 
• Wanneer overlegt de MR? De MR heeft 5-7 bijeenkomsten per jaar. De nieuwe 

data moeten nog afgestemd worden. Hierna worden ze op de site van KC WE 
geplaatst. 

 

--- - --- 


