
Notulen MR vergadering 31-01-2017 
 
Personeelsgeleding:  Laura Mos – Corina van Gorp - Sabine Bakkers 
Oudergeleding:  Charly Nelemans – Dimitri Kruik – Femke Don 
Directie:  Kees van Sprundel 

 
Notulist: Femke Don 
 
Charly opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. 
 
1. Vaststellen notulen vorige vergadering 
Notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. Laura heeft een verzoek ingediend om de notulen op 
de website van de MR te plaatsen. 
 
2.Vaststellen acties jaarverslag (planning) voorgaande periode 
De openstaande actiepunten zijn afgewerkt. 
 
3. Informatierecht 
RI&E voortgang wordt besproken. Het plan van aanpak (PvA) is opgesteld door Kees en wordt 
besproken.  
Laura geeft aan dat het wellicht verstandig is om de cursus “grepen” nogmaals te herhalen c.q. 
door te lopen. De MR adviseert om dit inderdaad te herhalen. 
Daarnaast zal er gekeken worden of en wanneer het ongevallenregister wordt ingevuld en of dit 
correct gebeurt. Aktie: Kees van Sprundel 

 

De vochtigheidsgraad dient nog gemeten te worden. Dit is nog een openstaand puntje. Kees is 
hier nog mee bezig. 
 
4. Informatie recht 
-  Verwachte bijstelling in jaarplan 2016 – 2017 
 
Er is nog geen jaarplan en ook geen format voor een jaarplan aanwezig.  
Kees heeft al wel een opzet gemaakt en de inspecteur heeft dit goedgekeurd. 
Dit plan bevat onder andere IKC – Grenzeloos leren – Digitalisering – Ouderbetrokkenheid. 
 
- Cito 
16 van de 28 INOS scholen scoort onvoldoende bij de Cito toetsen. De Weilust scoort wel 
voldoende (oranje sectie). INOS werkt hier aan. Ook de Weilust kijkt naar de groepen 6, 7 en 8 
om in te kunnen schatten hoe de Cito’s de komende jaren zal worden gemaakt en probeert bij 
te sturen waar mogelijk. 
Kees geeft aan dat op “Scholen op de Kaart” aangegeven wordt hoe de Weilust hierbij scoort.  
De leerkrachten bespreken samen met de desbetreffende IB-er alle Cito scores (het 
zogenaamde Leren van Data). 
 
- Bezuinigingen Inos 
Het belangrijkste speerpunt van de Inos is, naast het onderdeel Cito, om te kijken hoe Inos het 
marktaandeel terug kan krijgen. Doordat er minder leerlingen zijn aangemeld bij Inos scholen is 
een behoorlijk te kort ontstaan.  
 



-  Evaluatie TSO apart (VSO / BSO)  
Ondanks herhaaldelijke mails van Charly richting Kober heeft hij tot op heden nog geen reactie 
ontvangen. Kees wordt gevraagd om Kober vriendelijk te verzoeken dit alsnog zo snel mogelijk 
te doen. De MR wilt in deze graag als serieuze partner gezien worden. 
Note: inmiddels is er een reactie van Kober ontvangen. 
De personeelgeleding geeft aan dat er veel meer rust is bij het overblijven. 
 
- Ouderbetrokkenheid 
Komende week vindt er een audit plaats waarvan wij hopen dat de Weilust een certificaat zal 
ontvangen. 
Note: Audit is zeer goed verlopen en certificaat zal worden uitgereikt. 
 
5. Adviesrecht 
- Informatie over OPR (Ondersteuningsplanraad)  over evaluatie van het ondersteuningsplan 
van het SWV (samenwerkingsverband) 
De GMR van Inos had vanavond een bespreking met betrekking tot de OPR. In verband met 
passend onderwijs dient iedere school aan te geven welke onderdelen zij in huis hebben (denk 
hierbij aan dyslexie, adhd, autisme etc). 
Anniek gaat dit plan invullen, bespreken met Kees en vervolgens aan de MR voorleggen. Dit zal 
in de volgende vergadering terug komen. 
 
- Vakantieregeling 
Het is nog wachten op het voorstel van BOVO. Indien deze regeling volgens Kees juist is zal hij 
deze via de mail aan de MR voor leggen en de daarop volgende vergadering worden besproken. 
Dit zal naar verwachting pas in april zijn. 
 
6. Ingekomen post 
- E-mail inzake nieuwe MR-reglement 
Het reglement kan nog niet definitief worden vastgesteld maar kan als concept document 
worden gebruikt. Wachten op akkoord GMR. 
 
- Contact GMR 
Er is een uitnodiging binnen gekomen voor een contactavond voor MR-en en de GMR op 9 
februari. Helaas is niemand in de gelegenheid om te gaan. Dimitri zal ons hiervoor afmelden. 
 
7. Openstaande punten / actielijst notulen 
Actielijst is besproken en bijgewerkt. Geen bijzonderheden. 
 
8. Kennisgeving vanuit MR in de Weilustwekker 
Geen bijzonderheden te melden. 
 
9. Rondvraag 
Er lopen een drietal zittingstermijnen af in de september (Charly, Femke en Laura). Laura gaat 
proberen uit te zoeken hoe vaak ze al verkiesbaar is gesteld. Aktie: Laura 
 
10. Sluiting  
De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten. 
 



Actielijst 
 

Onderwerp Actie Actie Houder Gereed 
Notulen Notulen 9-11-2016 naar Netvlies 

mailen 
Laura 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 x 

  
 


