
Notulen MR vergadering 16-02-2016 
 
Personeelgeleding: Laura Mos, Ronald van Noort. 
Oudergeleding: Dimitri Kruik. 
Op uitnodiging: Kees van Sprundel 
 
Afwezig: Femke Don, Charly Nelemans, Sabine Bakkers. 
 
Opening 
Laura Mos opent de MR vergadering. 
 
Vastestellen agenda 
Laura stelt de agenda vast. 
 
Vaststellen notulen 
N.a.v. punt van groep 2+: geeft Kees aan dat dit een initiatief was n.a.v. vragen uit de 
MR en niet o.b.v. beleid van MT of het kernteam.  
 
N.a.v. actiepunt bestemming ouderbijdrage verstrekt Kees deze informatie aan de 
MR ter bespreking  en besluitvorming over instemming op de volgende vergadering 
 
De notulen worden met kleine tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
 
Integraal kindcentrum 
Kees praat ons bij op dit onderwerp. Er ontstaat een dilemma als Kober intrekt op de 
Weilust, dat er onevenredig veel aanwas van nieuwe kinderen bij de Weilust zou 
ontstaan. Dit onderwerp staat daarom nu op een lager pitje. Dit is spijtig omdat de 
directie van Weilust de ontwikkeling van het integraal kindcentrum toe juicht. Kees 
zal dit opnemen met het bestuur van INOS om te beslissen hoe verder. Kees praat 
ons bij als er nieuws is. 
 
Evaluatie vso-tso-bso 
Kees informeert ons dat er periodiek wordt geëvalueerd in de procesgroep. De 
afgesproken doelstellingen zijn behaald, zoals de behaalde opleidingen en 
taalniveau voor het personeel. Het is onduidelijk of Kober zelf al heeft geëvalueerd 
door middel van enquête onder ouders / leerlingen. Kees zal dit in het overleg 
navragen. Laura geeft aan dat een kwetsbaar punt is de omgang met kinderen die 
zich soms lastig gedragen. Kees zal dit meenemen naar het overleg met Kober en 
indien Kober aangeeft dat er hulp nodig is van de leerkrachten zal Kees dit met het 
team opnemen.  
 
De MR heeft alleen adviesrecht over TSO. Dit aanpassen in de jaarplanning. 
 
Schoolplan (zijn er bijstellingen? Doelen? Prioriteiten) 
Kees geeft aan dat er in het schoolplan geen grote wijzigingen zijn. Goed is dat de 
zorgzaken nu goed lopen en dat hiernaast doelen gerelateerd aan grenzeloos leren 
zijn toegevoegd. Volgend jaar zal een nieuw meerjarenschoolplan worden opgesteld. 
De MR vindt het erg goed dat er een nieuw meerjarenplan komt, en geeft aan dat het 
van belang is duidelijke prioriteiten te stellen om te voorkomen dat er teveel 
initiatieven door elkaar lopen. Kees geeft hierop aan dat het van belang is dat er altijd 



de mogelijkheid moet zijn om aan te haken bij nieuwe ontwikkelingen naast het 
meerjarenplan. De MR en directie zijn het hier met elkaar eens. 
 
Evaluatie School Ondersteunings Profiel (SOP).  
Met het SOP laat een school zien wat haar profiel is met name in kader van passend 
onderwijs bieden voor kinderen met een beperking. Kees geeft aan dat hij dit heeft 
doorgenomen en noodzaak ziet tot actualisatie van dit profiel. Er is echter een 
vernieuwing van het format voor het SOP aanstaande. Dit nieuwe format zal worden 
afgewacht alvorens het SOP van de Wellust zal worden geactualiseerd. Als dit te 
lang op zich laat wachten zal de schoolgids op dit onderwerp wel alvast worden 
geactualiseerd. 
 
Evaluatie personeelsbeleid, scholing en Beroepen in het Onderwijs (BIO) 
Er zijn geen wijzigingen in het personeelsbeleid. Heel veel leerkrachten doen nu 
aanvullende opleidingen. Dit draagt positief bij aan het aandeel van hoger 
gekwalificeerde en ingeschaalde leerkrachten (zogenaamde LB schaal) op de 
Weilust. Alle kwalificaties en diploma’s van leerkrachten binnen Inos zullen 
binnenkort in een lerarenregistratiesysteem worden opgeslagen. 
 
Er is ook aandacht voor ontwikkeling van medische ondersteuning door leerkrachten 
aan kinderen met bijvoorbeeld diabetes. De ambitie van directie is om waar mogelijk 
ouders te kunnen ontzorgen bij deze handelingen. 
 
Formatie  
Het formatievoorstel is besproken in het kernteam. Op dit moment vindt de vrijwillige 
mobiliteitsronde plaats, waarna het duidelijk zal zijn hoe de formatie definitief kan 
worden ingevuld. De ambitie is om dit binnen enkele weken al af te ronden. 
 
 
Cao overlegmodel 
Op dit moment geldt dat er sprake is van een basismodel t.b.v. de invulling van de 
uren van de leerkrachten. Inos is voornemens om over te stappen naar het 
overlegmodel. Invoering is nog afhankelijk van instemming van de GMR en nadere 
besluitvorming door het bestuur. Het team zal worden geïnformeerd zodra 
besluitvorming heeft plaatsgevonden en doorvertaling naar de Weilust zal moeten 
worden gemaakt. De kern is dat in het overlegmodel, in overleg heel veel  zaken 
samen individueel af te spreken zijn. De inschatting van Kees is dat de wijzigingen 
vrij beperkt van impact zullen zijn. 
 
Continurooster (n.a.v. bezoek directeur en leerkracht P&P) 
De feedback van het bezoek wordt kort doorgenomen. Deze informatie zal de MR 
weer bij de hand nemen op het moment dat het concreet wordt t.b.v. besluitvorming 
bij de Weilust. De MR ziet vooral toegevoegde waarde als er sprake is van een 
compleet dag arrangement, met bijvoorbeeld muziekles na de lestijden. Er is geen 
informatie beschikbaar over wat de kinderen er van vinden.  
 
Actielijst (openstaande punten) 
Actielijst is besproken en geactualiseerd. 
 
 



Ingekomen post 
InfoMR magazine 
 
Weilustwekker 
Dimitri maakt conceptstukje 
 
Rondvraag 
Een grote zorg van Kees is dat als je Weilust googled je nog steeds oude 
berichtgeving ziet opkomen bij eerste zoekresultaten. Met behulp van het bestuur 
van Inos wordt nu onderzocht en actie ondernomen om deze berichtgeving te 
proberen minder prominent bij de zoekresultaten te laten opkomen. De MR deelt 
deze zorg en is blij dat hier actie op wordt ondernomen. 
 
Afgesproken wordt dat Charly separaat afspreekt met Kees om het 
planningsoverzicht door te nemen. 
 
         
Actielijst: 
 

Onderwerp Actie Actie Houder Gereed 

groep 2-3 Argumenten voor deze groep 
op papier zetten 

Laura Mos Nog open 

Ouderbijdrage -Bespreken bestemming ouderbijdrage Oudergeleding Info nu 
verstrekt 
volgende 
keer op 
agenda 

urenmodel Bekijken welk urenmodel we als school 
willen gaan hanteren. Wordt 
besproken 
16-feb 

Kees van Sprundel Is 
besproken, 
nadere 
informatie 
volgt 

Arbomeester In juni 2016 op MR agenda 
 

Laura Mos  

Rondsturen van aandachtspunten 
 

Kees van Sprundel  

Website Personeelsgeleding mailen foto naar 
Dimitri voor de website 
Emailadres MR toevoegen aan site 

Personeelsgeleding 
 
Dimitri Kruik 

 

Huishoudelijk 
reglement 

Aanpassen obv notulen 
 

Dimitri Kruik  

Jaarplanning Onderwerp evaluatie VSO-TSO-BSO 
aanpassen naar alleen TSO.  

Charly Nelemans  

Evaluatie TSO Navraag doen naar eigen evaluatie / 
enquête 

Kees van Sprundel  

Jaarplanning Planningsoverzicht doorspreken met 
Kees van Sprundel 

Charly Nelemans  

 

Gereed gemelde acties: 
 

Onderwerp Actie Actie Houder Gereed 

post De sleutel van het postvak en het 
wachtwoord van het emailadres 

Ronald van Noort gereed 



overdragen 

Weilust 
Wekker 

Stukje schrijven over de flexibele school Dimitri Kruik gereed 

Schoolplan Veranderingen toelichten Kees van 
Sprundel 

gereed 

Continu 
Rooster 

De directeur nodigt enkele gasten uit om 
uitleg te geven vanuit de verschillende 
invalshoeken.  
Hoe zorgt Kees er voor dat alle 
teamleden 
betrokken worden bij de 
informatieverstrekking rondom dit 
onderwerp 
 

Kees van 
Sprundel 

gereed 

 


