
Notulen MR vergadering 16-06-2016 
 
Personeelsgeleding: Laura Mos – Ronald van Noort – Sabine Bakkers 
Oudergeleding: Charly Nelemans, Dimitri Kruik en Femke Don 
Op uitnodiging: Kees van Sprundel 
 
Afwezig: Niemand 
 
Opening 
Laura opent de vergadering. 
 
Vaststellen notulen 
De notulen zijn vastgesteld en worden op de site geplaatst.   
 
Grenzenloos leren 
Ronald en Laura  benoemen de invulling van het grenzeloos leren. Groep 7 en 8, 
gaan twee projecten draaien rondom een geschiedenis thema. Dit thema wordt vak- 
en groeps-overstijgend aangeboden. De groepen 5 en 6 gaan twee thema’s 
behandelen uit de methode alles in 1.( een bestaande vakoverstijgende methode). 
Groep 4 steekt o.a. in op de presentatievaardigheden en groep 3 maakt twee 
projecten vanuit veilig leren lezen. De groepen ½ stellen een jaarplan op rondom 
techniek.  
 
Verkiezingen MR 
Doordat in de MR een positie vrij is gekomen in de personeel geleding, is er een 
vacant uitgegaan voor de invulling hiervan. Er zijn twee reacties binnen gekomen bij 
de MR ten aanzien van de invulling van de personeel geleding. De personen zullen 
worden benaderd om deel te nemen aan de verkiezingen. Na verkiezing zal de 
officiële plaatsing in het schooljaar 2016 – 2017 bekend worden gemaakt.  
 
Vergaderdata volgend jaar, rollen / taken MR leden 
De vergaderdata en rollen / taken MR worden definitief vastgesteld in de eerste 
vergaderdatum in het nieuwe schooljaar 2016 -2017. 
 
Tussen evaluatie Plan van Aanpak RI&E – verzuim (instemmingsrecht 
personeel geleding) 
Het plan van aanpak RI&E – verzuim wordt door de directeur aangeleverd in begin 
juli 2016. personeel geleding zal hierop feedback geven met de uiteindelijke 
instemming. 
 
 
Vaststelling Schoolkalender 
De schoolkalender wordt gestuurd door directeur ter informatie aan MR in de eerste 
twee weken van juli 2016. MR krijgt deze ter informatie vooraf toegezonden. 
 
Evaluatie en vaststellen taakbeleid volgend jaar (instemmingsrecht personeel 
geleding) 
Het taakbeleid wordt door directeur verstrekt eind juli 2016 aan de MR, personeel 
geleding zal hierop feedback geven met de uiteindelijke instemming. 
 



Jaar verslag bestuur + jaarplan van de organisatie volgend jaar  
Het jaar verslag bestuur + jaarplan wordt door directeur verstrekt eind november 
2016 aan de MR. MR krijgt deze ter informatie vooraf toegezonden. 
 
Ingekomen post 
Charly heeft het MR jaarplan weer up-to-date gemaakt. Deze wordt gemaild en op de 
site gezet.  
 
Actielijst / openstaande punten 
Voor de leerkrachten geleding zijn er verkiezingen nodig voor volgend schooljaar. 
Ronald wordt TC-er en volgens onze eigen richtlijnen is deze taak niet comptabel 
met deelname aan de MR.  
 
Weilustwekker 
De actielijst is besproken en geactualiseerd. 
 
Rondvraag 
Kan er gekeken worden hoe de MR middels social media meer bekendheid krijgt en 
makkelijk aan te spreken is? Ideeën delen hoe en wat. 
 
Kan de notulen bijgesloten worden bij de Weilustwekker? 
 
Sluiting 
Sluiting om 21:30u 
 
Actielijst 
Onderwerp Actie Actie Houder Gereed 

urenmodel Bekijken welk urenmodel we als school 
willen gaan hanteren. Wordt 
besproken. Officiële bevestiging vanuit 
bestuurskantoor 

Kees van Sprundel Is 
besproken, 
nadere 
informatie 
volgt 

Website Foto van Femke Don naar Dimitri voor 
de website (Ton kan foto maken) 
Emailadres MR toevoegen aan site 

Femke Don 
 
Dimitri Kruik 

Open  

Evaluatie TSO Navraag doen naar eigen evaluatie / 
enquête. Reactie van Kober nog niet 
binnen  

Kees van Sprundel Open  

Verkiezingen  Oproep doen voor nieuw lid 
personeelsgeleding, wordt nog 
bevestigd 

Laura Gereed 

Tussentijdse 
evaluatie Plan 
Van Aanpak 
RI&E 

Aanleveren gegevens 
 
 
 

Kees van Sprundel Open  

Evaluatie en 
vaststellen 
taakbeleid  

Aanleveren gegevens Kees van Sprundel Open 

Jaarverslag 
Bestuur + 
Jaarplan 

Aanleveren gegevens Kees van Sprundel Open 

 


