
Notulen MR vergadering 31-01-2018 

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

 

 

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 

Reeds vorige vergadering afgerond 

4. Adviesrecht MR  

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

5. Informatierecht 

- Vastgestelde begroting ten inzage 

6. Informatierecht 

Verwachte bijstellingen in jaarplan 2017 -2018. 

 

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

van zaken nu ook bekend en geen vragen over vanuit MR. 

 

- MR heeft info gekregen over IKC 

7. Informatierecht 

- Evaluatie TSO. apart (VSO / BSO) en inzet ouders in school.  

8. Adviesrecht 

- Informatie over OPR (Ondersteuningsplanraad)  over evaluatie van het ondersteuningsplan 

  van het SWV (samenwerkingsverband): zijn er wijzigingen? Consequenties voor het SOP  

  van de school? (schoolondersteuningsprofiel) 

 

Nog geen evaluatie vanuit Kober. Kees van Sprundel geeft aan deze evaluatie opnieuw op te 

vragen. 

Geen definitief SOB. Volgt zodra het definitief is. 

9. Adviesrecht 



- Vakantie regeling nog niet bekend 

10. gezamenlijke overeenstemming visie MR 

 

- Carla doet een voorzet voor een raamwerk om vanuit de MR advies te geven en te kunnen 

toetsen. Zie bijlage. Gaat bij deze bijlage NIET om de inhoud die nu is ingevuld (is puur als 

voorbeeld), maar om een raamwerk om op hoofdlijnen het beleid in beeld te brengen. 

Als de kernwaarden vast staan, kan MR toetsen of toekomstige speerpunten passen en of 

het HOE is behaald. 

MR vraagt Kees van Sprundel of dit een werkbaar raamwerk kan zijn en indien dit van 

toepassing is, of dit raamwerk ingevuld kan worden. 

 

MR zal bij nieuwe speerpunten steeds vragen: wat zijn de beweegredenen? Wat zijn de 

gevolgen? Wat zijn de maatregelen (hoe)? 

11. Ingekomen post 

/ 

12. Openstaande punten / actielijst notulen 

- Advies breed teamgesprek mbt groepsgrootte en samenstelling.  

Er heeft een WE meeting plaatsgevonden. MR denkt dat een transparant gesprek in een 

team meer voorbereiding nodig heeft om het een succesvol en open gesprek te laten zijn. 

Personeelsgeleding zal de intentie van dit agendapunt bespreken met Kees van Sprundel om 

opheldering te geven. 

13.Kennisgeving vanuit MR in de Weilustwekker 

 

/ 

14. Rondvraag 

*Project stoere traktatie 

- Carla informeert over een project voor groep 4 en 5 in het kader van gezonde   

  traktaties.  

*Andere schooltijden 

- Is er al voldoende nagedacht over de consequenties van een ander model, mbt de 

 implementatie, vraagt Charly zich af. MR zal de randvoorwaarden kritisch volgen.  

 

Sluiting 21.30 

 

 

 

 

 



Actielijst 

Agendapunt Actie Wie Wanneer / gereed 

    

8 Kober evaluatie Charly via Kees 2018 

8 Definitief SOB Charly via Kees 2018 

12 Personeelsgeleding in 
gesprek met Kees van 
Sprundel 

Personeelsgeleding Voor maart 2018 

14 Implementatie andere 
schooltijden 

MR  2018 

 


