
Notulen MR-vergadering 13-10-2015 
 
Aanwezig:  Laura, Ronald, Sabine, Femke, Charly. 
 
1. Notulen  

Notulen worden rondgemaild. Eventuele aanpassingen worden naar de 
notulist gestuurd en deze past ze aan. Daarna notulen doormailen aan Charly 
of Dimitri voor plaatsing op de website. Notulen voorzien van actielijst.  
Formulieren die voor akkoord worden getekend door de MR inscannen en in 
de MR map op de server zetten.  
 
Jaarplanning, actielijst en besluitvormingsformulieren worden in één Excel 
document gezet door Laura en Charly  

 
2. Vergaderdata en functies MR 

 Voorzitter: Laura (laatste jaar, mogelijke opvolger; Charly) 

 Penningmeester: Sabine 

 Secrataris: Femke 

  
 Vergaderdata worden doorgemaild aan de GMR ( actie Femke) 
 

 13-10-2015   notulist: Ronald 

 19-11-2015   notulist: Charly 

 11-01-2016   notulist: Femke 

 16-02-2016   notulist: Dimitri 

 30-03-2016   notulist: Sabine 

 10-05-2016   notulist: Ronald 

 16-06-2016   notulist: Charly 

 19-07-2016 afsluiting jaar  
 
 
3. Nieuwe fietsenstalling   

Naast de school wordt een nieuwe fietsenstalling gecreëerd. De grond is van 
de school en in overleg met INOS en de buren zijn de plannen rondgemaakt. 
De bedoeling is dat de fietsenstalling voor de kerstvakantie gebruikt kan gaan 
worden. De heer Kriesels (vader) heeft een groot deel van de planning dit op 
zich genomen. De verkeerswerkgroep werkt ism de gemeente aan een nieuw 
verkeersplan en de schoolpleinwerkgroep  bedenkt een nieuwe functie voor de 
oude fietsenstalling .  

 
4. Impulsklas en Verrijkingsklas 

Marije en Michelle zijn een impulsklas aan het opzetten. De impulsklas is 
bedoeld voor kinderen en hun ouders met gedragsproblematiek. Op de 
woensdagochtenden worden zowel ouders al kind begeleid.  
 
Bridget en Anniek starten in januari een verrijkingsgroep voor leerlingen. 
De Verrijkingsgroep is voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en die 
niet naar Eureka gaan.  

 
 



5. Continu-rooster 
Stand van zaken. Mede op advies van de MR worden de leerkrachten 
geïnformeerd door ervaringsdeskundigen. De directeur nodigt enkele gasten 
uit om uitleg te geven vanuit de verschillende invalshoeken.  

 
6. Flexibele school 

Tijdens de laatste themavergadering is er met en door het team gesproken 
over wensen en verwachtingen tav de flexibele school en de 21ste 
vaardigheden. Daaruit bleek dat m.n.de zaakvakken zich goed lenen voor het 
experimenteren met thematisch werken. Binnen de Weilust wordt al op 
verschillende manier gewerkt aan de flexibele school, zoals door het werken in 
groep overstijgende niveaugroepen en wissellessen waarbij leerkrachten hun 
expertise kunnen inzetten en vergroten. Methodes worden wat meer 
losgelaten. Laura zit in de kenniskring van INOS voor het grenzeloos leren en 
Ronald volgt de opleiding OCWT, waar het ontdekkend leren centraal staat.  

 
Door de vele verschillende ontwikkelingen dreigen de hakken in het zand te 
worden gezet door leerkrachten, dit kan worden ondervangen door tijdig en 
duidelijke keuzes te maken.  

 
7. Grenzeloos leren 

De Ipads zijn binnen en worden op 23-10-2015 geïntroduceerd aan het team. 
Na de herfstvakantie kunnen de leerlingen er mee aan de slag. (3 per groep) 
 

8. Huishoudelijk reglement 
 Ivm tijd door geschoven naar de volgende keer. 
 
9. Jaarverslag  
 Er komt een nieuwe format, welke we dit jaar gaan opzetten.  
 
10. Ingekomen post / rondvraag.  

GMR organiseert een thema-avond over passend onderwijs op 18 november. 
(Laura en Femke hebben interesse) 
GMR heeft een MR basiscursus op 5 november. (Charly en evt Dimitri) 
Laura zorgt dat de agenda en een algemeen berichtje in de weilust wekker 
komt. (en op de MR site)  
Femke vraagt hoe school omgaat met passend onderwijs. Welke acties zijn er 
al ondernomen? Vaniut de overheid wordt er voornamelijk ingestoken op het 
uitbreiden van de expertise binnen de school; IB, AB, SEN. In navolging op de 
groepen 5, doet de hele middenbouw dit schooljaar aan Taakspel. Hierbij  
wordt mn ingezet op het stimuleren van positief gedrag in de groep. De 
leerkrachten volgen hiervoor een cursus en worden het gehele jaar begeleid.  
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

Actielijst: 

Onderwerp actie Door Wie 

Arbomeester In juni 2016 op MR-agenda Laura 

Rondsturen van aandachtspunten Kees 

jaarrooster Instemming gegeven op jaarrooster 2015-

2016 

Personeelsgeleding 

Schoolgids en 

schoolkalender 

Rondsturen per mail Kees 

Schoolgids en –kalender lezen akkoord of 

opmerkingen mailen naar Laura 

Allen 

continurooster Bespreken in teamvergadering. 

Terugkoppeling hiervan naar oudergeleding 

personeelsgeleding 

Informeren in WeilustWekker Kees 

jaarverslag Wordt voor dit schooljaar gemaakt  Ronald 

MR stukken Alle relevante informatie op de server in een 

MR-mapje plaatsen 

Personeelsgeleding 

informeren MR-agenda voortaan plaatsen in prikbord Laura 

 

Oproep verkiezingen in prikbord en 

WeilustWekker 

Laura en Ronald 

Oproep in WeilustWekker voor 

oudertoezicht in fietsenstalling 

Kees 

   

 


