
 

Notulen MR vergadering 16-03-2017 
 
Personeelsgeleding: Laura Mos – Corina van Gorp - Sabine Bakkers 
Oudergeleding: Femke Don , Dimitri Kruik. 
Notulist: Corina van Gorp 
 
Afwezig: Charly Nelemans 
 
1. Opening 
Laura opent de vergadering i.v.m afwezigheid Charly. 
 
2. Vaststellen notulen 
De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld. 

 

3. Vaststellen acties jaarverslag (planning) voorgaande periode 

Alles loopt volgens planning. 

 

4. Evaluatie tso/bso 

We willen graag op de hoogte gehouden worden over de stand van zaken en de (jaarlijkse) 

evaluaties inzien. 

Samenwerking MR/OR vinden wij voor nu niet noodzakelijk. Als wij op de hoogte worden 

gehouden van de financiën vinden wij dat voldoende. 

Terugkoppeling mail vanuit MR .Inzet ouders in de school, actie Kees. Wat wordt hiermee 

bedoeld? 

5. Consequenties voor het SOP van de school.  

We blijven een ‘brede’ school. De Mr vindt het fijn dat het rekenonderwijs volgend jaar op de 

agenda staat. 

6. Vakantieregeling 

Is het mogelijk om de 1e week van de meivakantie te verzetten naar week 19? We willen 

straks graag meedenken over de roostervrije dagen. Onze voorkeur gaat niet uit naar een 

vakantieweek in juni , maar vrije dagen na de cito toetsen. 

 

7. Instemmingsrecht personeelsgeleding 

Eventuele procedures werving en selectie? Wij stemmen hiermee in. 

Mochten er vacatures komen : Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een man. 

En graag iemand vanuit de MR aanwezig bij de sollicitatie. 

Het zou fijn zijn als nieuwe mensen voorgesteld worden in de Weilustwekker. Heeft Corne 

zich al voorgesteld? 



 

Vraag aan Kees: Wanneer is er meer bekend over de formatie? Heeft wat er speelt binnen 

Inos consequenties voor Weilust? 

 

8. Ingekomen post 

22 februari is er een GMR vergadering geweest. Verder geen bijzonderheden. 

 

9. Openstaande punten/actielijst notulen 

Zie actielijst. 

 
10. WeilustWekker Op dit moment geen punten voor de WW. 
 
11. Rondvraag 
  
Scholingsbeleid is besproken. In de bouwvergaderingen goed bespreken en notuleren. 
Dimitri: Dit is het laatste jaar voor mij in de MR. Ik heb dan geen kinderen meer op Weilust. 
 
 
Sluiting 
Sluiting om 20.49 uur 
 
Actielijst 
 

Onderwerp Actie Actie Houder Gereed 

R&I Kees mailt aangepast plan R&I Kees  

Bakken Boterkoek voor Dimitri Laura  

MR 
verkiezingen 

MR verkiezingen op de agenda van mei Charly  

Inzet ouders 
school 

Inzet ouders school. Eventueel in 
samenwerking met OR 

Kees  

    

    

  


