
 

Notulen MR vergadering 09-11-2016 
 
Personeelsgeleding: Laura Mos – Corina van Gorp - Sabine Bakkers 
Oudergeleding: Charly Nelemans – Dimitri Kruik 
Op uitnodiging: Kees van Sprundel 
 
Afwezig: Femke Don 
 
1. Opening 
Charly opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen notulen 
De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld en meegestuurd met de 
Weilustwekker.  
 
3. Vaststellen acties jaarverslag (planning) voorgaande periode 
Begroting MR: Budget MR is voor opleidingskosten, alternatieve locatie etc.  
 

4. Formatieoverzicht n.a.v. teldatum leerlingen 1 oktober 

* Op de teldatum 1-10-2016 hebben we 466 leerlingen (15 leerlingen minder dan vorig jaar). 

Daarom zijn we al van 20 naar 18 groepen gegaan (dat had niet persé gehoeven). Hierdoor 

zijn er mogelijk nog middelen voor bijvoorbeeld een instroomgroep of andere ondersteuning.  

 

5. Bestemming ouderbijdrage 

De begroting is door de OR gedeeld met de MR. Grootste post is ‘excursies’. De 

oudergeleding van de MR is akkoord.  

Charly vraagt welke verhoging ze in gedachten hebben en of ze dat in fases gaan doen.  

 

6. Begroting 

Kees praat ons bij over de financiële situatie binnen Inos. Omdat we al bezuinigd hebben 

(o.a. van 20 naar 18 groepen en dependance afgestoten) merken we hier pas in het nieuwe 

schooljaar iets van. Dan worden namelijk de tijdelijke contracten van leerkrachten niet 

verlengd en kunnen er leerkrachten met een vast contract van andere scholen op Weilust 

komen.  

 

De begroting was nog niet helemaal rond omdat Kees zijn taakstelling nog moest krijgen. 

Kees informeert de MR over de taakstelling. 

Advies vanuit MR komt dus later.  

 

7. IKC 

Kees informeert ons over de ontwikkelingen m.b.t. het voornemen tot het vormen van IKC 

netwerk scholen binnen de wijk.  

 

8. Ingekomen post 

* Mail van Femke: Wie wil de secretarisfunctie overnemen? 

-> Dimitri houdt de mail bij, Laura leegt het postvakje van de MR. 

* E-mail van Britt Nuyens van CJG waarin ze vraagt om een gesprek met de voorzitter van 

de MR (en OR) om te peilen waar de behoefte aan is binnen de school m.b.t. bijvoorbeeld 



 

koffieochtenden social-media, positief opvoeden etc. We hebben al twee keer een 

informatieavond m.b.t. social media georganiseerd (1 keer vanuit de OR en 1x vanuit de ICT 

werkgroep) en onlangs heeft CJG al een avond op positief opvoeden georganiseerd. Dimitri 

mail Britt met de vraag wat de mogelijkheden zijn en geeft aan dat de ervaring is dat de 

opkomst laag is. Is het een idee om filmpjes te maken voor ouders (met stukje theorie en 

praktijkvoorbeelden). 

* Er is een mail binnengekomen van OPR met een uitnodiging voor een dialoogavond over 

het Passend Onderwijs.  

 
9. Openstaande punten 
* De PMR maakt een aparte afspraak om te kijken wat de vragen en adviezen zijn m.b.t. de 
nieuwe CAO. 
* Femke moet nog een foto van zichzelf laten maken en insturen voor de website.  
Voor de rest zie actielijst.  
 
10. WeilustWekker 
Laura schrijft een stukje tekst dat de MR weer vergaderd heeft en dat de notulen terug zijn 
te vinden op de website.  
 
11. Rondvraag 
* Femke vraagt of we de volgende vergadering kunnen verzetten.  
-> Dit lukt helaas niet omdat we samen geen andere datum kunnen vinden dat we allemaal 
kunnen. 
* Op de nieuwe website staat geen algemeen e-mailadres van de MR meer maar alleen 
individuele e-mailadressen.  
* Laura vraagt of we de vergadering van 22/6 kunnen verzetten. Deze wordt verzet naar 
8/6.  
 
Sluiting 
Sluiting om 21:05 
 
Actielijst 
 

Onderwerp Actie Actie Houder Gereed 

Begroting OR Charly vraagt welke verhoging ze in 
gedachten hebben en of ze dat in 
fases gaan doen.  
 

Charly x 

Informatieavond Laura stuurt haar aantekeningen van 
de informatieavond naar de leden 
van de MR. 

Laura X  

Begroting Charly maakt een nieuwe afspraak 
met Kees om deze door te nemen en 
kijkt hierbij ook naar de digiborden 
voor de kleuters.  

Charly x 

Ingekomen post Dimitri vraagt om de mailgegevens 
en Laura vraagt om de sleutel van 
het postvak. 

Dimitri 
Laura 

 

 Dimitri mailt Britt Nuyens van het 
CJG met de vraag wat de 

Dimitri  



 

mogelijkheden zijn en dat de 
ervaring is dat de opkomst laag is.  

Weilustwekker Laura schrijft een stukje tekst dat de 
MR weer vergaderd heeft en dat de 
notulen terug zijn te vinden op de 
website. Laura mailt dit naar 
Madelon. 

Laura x 

Foto Femke stuurt een foto voor de 
website. 
 

Femke  

CAO De PMR maakt een aparte afspraak 
om te kijken wat de vragen en 
adviezen zijn m.b.t. de nieuwe CAO. 

Sabine 
Corina 
Laura 

x 

Tussentijdse 
evaluatie Plan 
van Aanpak 
RI&E 

Aanleveren gegevens Kees van Sprundel x 

Rondvraag Charly mailt de beheerder van de 
Weilust site met de vraag of het 
algemene e-mailadres van de MR 
weer op de site kan. 

Charly  

 


