
 

Notulen MR vergadering 29-9-2016 schooljaar 2016 - 2017 
 
Personeelsgeleding: Laura Mos  - Corina van Gorp - Sabine Bakkers 
Oudergeleding: Charly Nelemans 
Op uitnodiging: Kees van Sprundel 
 
Afwezig: Dimitri Kruik – Femke Don 
 
Opening 
Laura opent de vergadering en verwelkomt Corina van Gorp als nieuw lid gezien 
Ronald van Noort de MR voortijdig heeft verlaten. 
 
Vaststellen notulen 
De notulen van vorig schooljaar 2015 - 2016 staan op de site: 
http://www.weilust.nl/ouders/medezeggenschapsraad/ 
 
 
Taken MR verdelen 
Charly Nelemans gaat de functie van voorzitter op zich nemen komend schooljaar 
2016 -2017. De taak van secretaris wordt vrijgegeven, wie deze taak op zich neemt 
wordt nog nader bepaald. De taak van penningmeester wordt ondergeschoven bij de 
voorzitter ten aanzien van de bewaking van de begroting van de MR. 
 
Vergaderdata plannen 
19.30 – 21:30u 
 
Donderdag 29 september 2016  notulist Sabine Bakkers 
Woensdag 9 november 2016  notulist Laura Mos 
Maandag 12 december 2016  notulist Dimitri Kruik 
Dinsdag 31 januari 2017   notulist Femke Don 
Donderdag 16 maart 2017   notulist Corina van Gorp 
Maandag 8 mei 2017   notulist Dimitri Kruik 
Donderdag 22 juni 2017   notulist Femke Don 
Afsluiting woensdag 28 juni 2017 
 
Jaarplanning 2016 - 2017 
Een opzet van de jaarplanning van 2016 - 2017 is opgesteld door Charly Nelemans. 
Kees van Sprundel en Charly Nelemans hebben de jaarplanning doorgelopen i.v.m. 
voorbereiding op het komende jaar qua advies-, instemmings- en informatierecht . 
 
Jaarverslag 
Het jaarverslag van 2015 - 2016 is doorgelopen. Charly Nelemans maakt het 
jaarverslag compleet en neemt openstaande punten mee naar de volgende 
jaarplanning 2016 - 2017 ter afronding. 
 
Website  
Charly Nelemans mailt Netvlies zodat het jaarverslag, vergaderdata, notulen, etc 
erop komen te staan. Ook de wisseling in personeelsgeleding van Ronald van Noort 
en Corina van Gorp wordt aangepast. 
 

http://www.weilust.nl/ouders/medezeggenschapsraad/


 

 
Nieuwe CollectieveArbeidsOvereenkomst CAO / werkreglement 
Laura Mos geeft aan dat ze als (G)MR graag wil nadenken over hoe we de taken die 
je als leerkracht moet doen duidelijk op papier kunnen gaan zetten. Zo dat er een 
duidelijk overzicht is van wat er van het team verwacht wordt in een jaar. Als dit beter 
in beeld is, zou je moeten kunnen inzien waar je uren in de week naar toe gaan en of 
dit ook haalbaar is. Er wordt gebrainstormd hoe we als MR mee kunnen denken. 
Laura mailt ons stukken van de CAO en een mailwisseling met de AOB (Algemene 
Onderwijs Bond) zodat iedereen zich hierover kan inlezen. De volgende keer zal dit 
op de agenda komen te staan. Dit is onderdeel van het instemmingsrecht 
personeelsgeleding en informatierecht van de MR. (1 mei 2017). 
 
Ingekomen post 
Er is einde schooljaar 2015 - 2016 een brief van leerlingen uit groep 7 gekomen die 
graag een uitstapje naar Efteling zouden willen maken. Inhoudelijk gaat de MR alleen 
over de begroting die past bij de ouderbijdrage. Het wordt overgedragen aan de OR 
(ouderraad) om hier een antwoordt op te geven. Sabine Bakkers zal deze leerlingen 
inlichten en de OR hierover benaderen. 
 
Openstaande punten 
Openstaande punten van de jaarplanning van 2015 - 2016 wordt meegenomen naar 
de jaarplanning van dit schooljaar. Het jaarverslag van vorig jaar en de jaarplanning 
van dit jaar is te zien op de website. 
 
Weilust Wekker 
Corina van Gorp maakt een welkom tekst voor in de komende Weilust Wekker als 
nieuw personeelslid in de MR. De eerste notulen gaan als bijlage mee met Weilust 
Wekker. Dit om de MR meer te positioneren binnen de school. In februari 2017 wordt 
er nog een notulen meegezonden. 
 
Rondvraag 
Kees geeft aan dat hij DIO (directeur in opleiding) heeft afgerond. Hij is door INOS 
benoemd als directielid. 
Huisvesting: afstoten dependance, woensdag 5 oktober is er een afspraak met 
Breedsaam en dan wordt het pand overgedragen. 
 
Sluiting 
Sluiting om 21:05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actielijst 
 
Onderwerp Actie Actie Houder Gereed 

 
Begroting MR 

 
Kees vraagt na bij het bestuur hoe de 
MR-kosten begroot kunnen worden. 
Kosten staan nu begroot in MR 
jaarverslag (planning 2016 – 2017) 
 

 
Kees van Sprundel 
Charly Nelemans 

 

 
Website 

Jaarverslag + jaarplanning 2015 - 2016 
op de site. Vergaderdata 2016 - 2017 
 
Wisseling Ronald en Corina op Site 
aanpassen. 
 

 
Charly Nelemans 

 
 

 
Website 

 
Foto voor de website dient nog 
aangeleverd te worden. Mail naar 
Netvlies om deze erop te plaatsen. 
 

 
Femke Don 

 

 
Begroting OR 

 
Er wordt navraag gedaan aan de OR 
over hun begroting ouderbijdrage dit 
schooljaar 2016 - 2017 
 

 
Charly Nelemans 

 

 
Uitstapjes  

 
Keuze educatieve uitstapjes 
toezenden en dient bekeken te worden 
door OR 
 

 
Sabine Bakkers 

 

 
Jaarplan 

 
Afspraak maken om het lopende  
jaarplan door te nemen 
 

 
Kees van Sprundel 
Charly Nelemans 

 
 Gereed 

 
CAO 

 
stukken bekijken over nieuwe 
CAO/werkreglement 
 

 
Laura Mos 
Allen 

 

 
Tussentijdse 
evaluatie Plan 
Van Aanpak 
RI&E 
 

 
Aanleveren gegevens 
 
 
 

 
Kees van Sprundel 

 

 


