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Notulen MR vergadering 13-12-2017 

Personeelsgeleding: Aggie Hoogesteger – Corina van Gorp - Annemarie van Bokhoven 
Oudergeleding: Charly Nelemans - Patrick v/d Berg – Carla van Loon 
 
Te gast: Ap Kemmeren 
 
Eerste deel: overlegvergadering met Kees van Sprundel 

 

 

Opening om 19.30 uur 

 

1. Vaststellen notulen vorige vergadering 

Notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. De notulen worden op de website van de MR  
geplaatst.  

2.Vaststellen acties jaarverslag (planning) voorgaande periode 

 

Adviesrecht mbt schoolbegroting 

 

3.Website 

 

In orde / up to date 

4.Instemmingsrecht oudergeleding  

- Bestemming ouderbijdrage (reeds aangevraagd bij de voorzitter OR) 

 

OR bepaalt zelf een eventuele verhoging van de bijdrage. Wel wordt MR vooraf geinformeerd 

en gevraagd om advies. 

5. Informatierecht 

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

verwachte wijzigingen. 

 

Koersplan heeft MR vooraf schriftelijk ontvangen. School heeft waarden en concept 

speerpunten. Speerpunten zijn concrete doelen voor de komende 4 jaar.  

 

MR vraagt bij Kees van Sprundel de kernwaarden op. Deze kunnen richtinggevend zijn voor 

het advies van MR en MR kan de speerpunten ook toetsten adhv de kernwaarden. Volgend 

overleg kijken we hiernaar en bepalen we hoe we de kernwaarden meenemen in onze 

advisering . instemmingsrecht.  

6. Adviesrecht MR  

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

 

Weinig wijzingen tov vorig jaar. Geen specifiek advies. 
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7. Informatierecht 

- Vastgestelde begroting ten inzage 

 

8. Informatierecht 

- RIE voortgang plan van aanpak (PvA) en andere veiligheidsaspecten 2017 -2018. 

Scan uitgevoerd, evaluatie plaatsgevonden, prioriteiten gesteld. Stand van zaken opgevraagd 

bij Kees van Sprundel. 

09. Wijziging in schooltijden (voortgang continu rooster / 5 gelijke dagen model) 

 

Als 70% niet wordt behaald, dan besluit MR.  

10. gezamenlijke overeenstemming visie MR 

 

Koersplan en kernwaarden zullen hier input voor leveren. 

11. Ingekomen post 

 

/  

12. Openstaande punten / actielijst notulen 

 

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

Kees van Sprundel heeft schriftelijk geinformeerd mbt resultaten impulsklas, plusklas. 

Kees van Sprundel informeert dat er geen maximale groepsgrootte is. Op dit moment is de 

werkelijke maximale grootte 31 leerlingen. 

Combinatiegroepen lijken niet de voorkeur te hebben van ouders en leerkrachten. Wellicht is 

dit een veronderstelling. 

 

Corina geeft voordeel aan van kleinere groepen. 27 / 28 leerlingen zou volgens Kees de 

maximale groepsgrootte zijn in de wensen van leerkrachten. Maar aan de andere kant geven 

de leerkrachten aan dat een max groepsgrootte vastleggen niet wenselijk is, omdat je moet 

kijken naar de samenstelling van de groep.  

 

MR adviseert dat het gehele team een gesprek voert over de samenstelling en groepsgrootte 

van de klassen, aan het begin van 2018. Mbt de topics: 

- Verdeling van de leerlingen 

- Optie van combinatieklassen / 0 groep / 2+ groep e.d.  

Een werkvorm zou kunnen zijn dat leerkrachten, IB, directeur in gemixte groepen van 

onderbouw, middenbouw, bovenbouw in gesprek gaan en hun voorkeuren uitspreken als 

advies. Met per groep een voorzitter en notulist. 

 

13.Kennisgeving vanuit MR in de Weilustwekker 

 

/ 
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14. Rondvraag 

 

/  

 

Sluiting om 22.0 uur 

 

 

 

Actielijst VORIGE bijeenkomst 

Agendapunt Actie Wie Wanneer / gereed 

2 Bijwerken jaarplanning Charly gereed 

5 Aanwezigheid 1x OR Carla lopend 

6 / 7 / 8 Voorbereiden agendapunt Patrick / Charly gereed 

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

Charly bij Kees van 
Sprundel 

gereed 

    

 

Actielijst DEZE bijeenkomst 

Agendapunt Actie Wie Wanneer / gereed 

8 Stand van Zaken Charly via Kees Begin 2018 

10 Aanleveren kernwaarden Charly via Kees Begin 2018 

12 Advies breed teamgesprek 
mbt groepsgrootte en 
samenstelling 

Charly via Kees Begin 2018 

    

    

    

 

 

 

 

 


