
 

Notulen MR vergadering 12-12-2016 
 
Personeelsgeleding: Laura Mos – Corina van Gorp - Sabine Bakkers 
Oudergeleding: Charly Nelemans 
Notulist: Laura Mos 
 
Afwezig: Femke Don, Dimitri Kruik 
 
1. Opening 
Charly opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen notulen 
De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld. 

 

3. Vaststellen acties jaarverslag (planning) voorgaande periode 

Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage: akkoord via mail van Femke en Dimitri. Dus afgerond. 

 

Begroting:  

Charly heeft de begroting besproken met Kees en vergeleken met vorig jaar. Begroting is 

besproken met leerkrachten en gedeeld via de mail met ouders MR.  

Charly heeft ook gevraagd naar de digiborden voor de kleuterklassen. Elke klas heeft straks 

een digibord.  

Femke Don mailt dat de volgende punten haar opvallen: 

- Het verzuim is toegenomen, hoe komt dit?  

Is inderdaad toegenomen maar nog lager dan de norm van Inos en dan het landelijk 

gemiddelde.  

- bij de taakuren staan de Singelloop en avondvierdaagse, maar dit zie ik niet terug.  

Bij de avondvierdaagse was de Tweesprong dit jaar aan de beurt om de kinderen de laatste 

avond in te halen. Singelloop heeft dit jaar inderdaad geen aandacht vanuit school gehad.  

Vragen vanuit personeelsgeleding: 

* Vanuit welk budget is taakspel betaald? -> Bedrag voor taakspel komt vanuit middelen 

lichte of zware ondersteuning.  

* budget professionalisering: advies om aan het eind van het jaar te vragen wat de 

scholingsbehoefte van ieder teamlid is en dan via PMR dit wel of niet goedkeuren. Het is fijn 

als er dan budget overblijft voor aanbod wat later in het jaar komt. Het is goed om het team 

om de hoogte te stellen van deze keuzes, zodat er geen verrassingen meer zijn. Kees geeft 

aan dat er een scholingsbeleid in de maak is.  

* 1 personeelslid niet meegenomen? -> dit betrof de ICT-er. 

 

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). 

Reeds vorige vergadering besproken. 

 

5. RIE voortgang plan van aanpak (PvA) en andere veiligheidsaspecten 2016 -

2017 

Vorig rapport (2015) is afgerond. Maar er staat bij veel punten nog niet dat het gereed is. 

Dit vraagt nog om toelichting en aanvulling in het rapport. Het lijkt een rapport te zijn dat 



 

nog niet schoolbreed gedeeld is. Wij adviseren Kees om het oude rapport te bekijken en 

hetgeen nog niet afgerond is mee te nemen naar het nieuwe rapport.  

Naar aanleiding van een steekproef zijn er punten toegevoegd en die neemt Kees mee in het 

nieuwe plan van aanpak.  

6. - Hoofdlijnen algemeen beleid voor komend jaar op organisatorisch financieel 

en onderwijskundig gebied in relatie met verwachte wijzigingen. 

- Advies over keuzes die voorafgaan aan de totstandkoming van de 

schoolbegroting. 

- Vastgestelde begroting ten inzage 

Dit is opgenomen in de begroting.   

Advies: Wij geven het advies om vooraf met de PMR te bespreken hoe het budget voor 

scholing ingezet wordt.  

 

8. Ingekomen post 

- Er zat niets in het postvakje. De gegevens voor de mail van de MR moet Femke Don nog 

delen met Dimitri.  

- De voorzitter heeft een e-mail gekregen van de voorzitter van de Eerste Rith m.b.t. de 

financiële situatie bij Inos. Wij zien op dit moment geen noodzaak om een brief naar het CVB 

te sturen. Daarnaast delen we sommige zorgen wel maar geven op dit moment geen 

aanleiding tot het schrijven van een brief.  

- Vanuit het afstudeeronderzoek van Devi hebben we een e-mail gekregen met 

aandachtspunten en formule documenten en handreikingen voor de MR. Dit komt op de 

agenda van de volgende vergadering.  

 

9. Openstaande punten 

Zie schema hieronder. 

 
10. WeilustWekker 
Deze keer hebben we niets te melden. 
 
11. Rondvraag 
Corina: wat is het besluit omtrent aanwezigheid MR leden? 
We merken dat we bij de afgelopen vergaderingen steeds niet compleet zijn waardoor we 
geen advies of instemming kunnen geven. Hierdoor vertraagt het proces en lopen we achter 
op het jaarplan. Ook het maken van afspraken wordt hierdoor bemoeilijkt en acties blijven 
open staan. Dit alles komt de voortgang van de MR niet ten goede. De verwachting van de 
MR leden is: aanwezigheid, voorbereiding en betrokkenheid. De voorzitter neemt met alle 
leden individueel contact op om te bespreken of ieder aan deze verwachtingen kan voldoen.  
 
Sluiting 
Sluiting om 21.15 uur 
 
Actielijst 
 

Onderwerp Actie Actie Houder Gereed 

Notulen Notulen 9-11-2016 naar Netvlies Laura  



 

mailen 

E-mail Gegevens mail MR delen met Dimitri. Femke x 

CJG Dimitri mailt Britt Nuyens van het CJG 
met de vraag wat de mogelijkheden 
zijn en dat de ervaring is dat de 
opkomst laag is. 

Dimitri  

Website 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   

Foto Femke stuurt een foto voor de website 
(Ton maakt in januari een foto). 
 

Femke  

Plan van 
aanpak R&I 

Kees deelt nieuwe plan van aanpak Kees  

  


