
Notulen MR vergadering 01-11-2017 

Personeelsgeleding: Aggie Hoogesteger – Corina van Gorp - Annemarie van Bokhoven 
Oudergeleding: Charly Nelemans - Patrick v/d Berg – Carla van Loon 

 

 

Opening om 19.30 uur 

 

1. Vaststellen notulen vorige vergadering 

Notulen waren al per e-mail goedgekeurd en vastgesteld. De notulen zijn daarna op de 
webpagina van de MR  geplaatst.  

2.Vaststellen acties jaarverslag (planning) voorgaande periode 

Planning is bijgewerkt door Charly. In tegenstelling tot notulen vorige vergadering, zal Charly 

deze blijven bijstellen waar nodig. 

3.Website 

Website is up to date 

4.Informatierecht 

Formatieoverzicht n.a.v. teldatum leerlingen 1 okt ingezien 

5.Instemmingsrecht oudergeleding  

Bestemming ouderbijdrage (reeds aangevraagd bij de voorzitter OR).  

Om de ouderraad beter te leren kennen en onderling informatie uit te wisselen waar 

wenselijk, zal Carla een vergadering van de OR bijwonen. OR is tevens uitgenodigd om een 

iemand voor te dragen om een keer een MR vergadering bij te wonen, met als doel meer 

inzicht te geven in de rol van de MR. 

6. Informatierecht 

- Hoofdlijnen alg beleid voor komend jaar op org. fin. en onderwijsk. gebied in relatie met 

verwachte wijzigingen. 

7. Adviesrecht MR  

- Advies over keuzes die voorafgaan aan de totstandkoming van de schoolbegroting 

8. Informatierecht 

- Vastgestelde begroting ten inzage 

Mbt punt 6 / 7 / 8 zullen Charly en Patrick in gesprek gaan met Kees van Sprundel nav de 

stukken. Zij zullen dit agendapunt voorbereiden voor de komende vergadering. 

9. Ingekomen post 

Er is informatie binnengekomen mbt cursusaanbod GMR, vakblad Prima Onderwijs, Vakblad 

Info MR, tijdschrift Info MR. Mr leden lezen deze bladen en geven dat aan elkaar door.  



10. Openstaande punten / actielijst notulen 

 

a). Hekjes bij fietsenstalling 

Charly informeert MR leden dat er “nietjes” / hekjes zullen worden geplaatst bij de overgang 

van stoep naar straat. 

b). Ingekomen e-mail van Annemarie van Bokhoven mbt groepsgrootte kleuterklassen.  

De klassen hebben nu soms 28 leerlingen en de verwachting is dat dit komend jaar iets 

oploopt tot 30 leerlingen per kleuterklas. Annemarie vraagt de MR, of de MR pro actief een 

advies kan uitbrengen mbt maximale groepsgrootte voor de onderbouw en dus ook de 

wenselijkheid van wellicht een extra klas.   

Annemarie geeft aan dat Inos een wenselijke grootte van 26 leerlingen per klas bepleit.  

Patrick geeft aan dat op zijn school (OLV – Middelbaar onderwijs) brugklas start met 25/26 

leerlingen en dat oploopt in de hogere klassen. 

Carla geeft aan dat de Rijksoverheid geen maximum bepleit, alleen de norm van 3,5 

vierkante meter per leerling.  

Annemarie, Corina en Aggie geven aan dat 26 leerlingen een maximum in de onderbouw zou 

moeten zijn en 24 een ideaal. 

Basisschool de Weilust heeft naast ondersteuning van o.a. interne begeleiders, remedial 
teacher en bv onderwijsassistenten, een impulsklas, een taalklas, en een plusklas. Om een 
gedegen advies te geven, vanuit een totaalbeeld, heeft de oudergeleding het verzoek om: 

Inzicht te krijgen in de resultaten / opbrengst van de impulsklas en de plusklas. Met daarin 

opgenomen hoeveel leerlingen er gebruik van maken, hoeveel personele inzet het betreft en 

wat de opbrengst is tot dusver. In de komende vergadering zal de MR de vraag mbt 

groepsgrootte in relatie tot beschikbare middelen, op de agenda zetten. 

11.Kennisgeving vanuit MR in de Weilustwekker 

 

Nu niet nodig 

12. Rondvraag 

/ 

 

Sluiting 21.30 

Actielijst 

Agendapunt Actie Wie Wanneer / gereed 

2 Bijwerken jaarplanning Charly 2017 / 2018 

5 Aanwezigheid 1x OR Carla 2017 

6 / 7 / 8 Voorbereiden agendapunt Patrick / Charly Voor komende 
vergadering 

10 Pro actief meedenken 
groepsgrootte o.a. door 
navraag opbrengst 
impulsklas en plusklas 

Charly bij Kees van 
Sprundel 

Voor komende 
vergadering 

    

 


