
Notulen MR-vergadering 17 maart 2015 
Aanwezig: Ronald, Sabine, Laura, Coen, Dimitri, Kees en Femke (notulen) 
 

1. Opening 20:00 uur door de voorzitter. 
 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering 
Notulen vorige vastgesteld. 
 

3. Mededeling 
Coen deelt de MR mede het erg druk te hebben de laatste tijd waardoor hij merkt te weinig 
inzet te kunnen tonen voor MR-zaken. Dit lijdt tot frustratie waardoor Coen de afweging voor 
zichzelf te hebben gemaakt om zijn deelname aan de MR op te zeggen.  
De overige leden betreuren dit maar begrijpen zijn beslissing. 
Om zijn plek op te vullen zal gekeken worden naar de vorige stemronde en kandidaat met de 
meeste stemmen zal alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen aan de MR. Dit is Charly 
Nelemans. Laura zal contact met hem opnemen. 
 

4. Opstellen actielijst 
Het voorstel wordt gedaan om een actielijst op te stellen zodat het overzichtelijk blijft welke 
punten besproken zijn en wat de acties zijn die hieruit voort komen. 
Femke zal deze opmaken 
 

5. Medisch protocol 
Er is door Inos een medisch protocol opgesteld. Wat is het standpunt van de Weilust hierin?  
Kees geeft aan dat Anniek hiermee bezig is. Inos gaat er nog verder naar kijken. Voorlopig is 
er geen actie nodig tot dat Inos een standpunt heeft ingenomen. 
De MR adviseert om een en ander intern te communiceren met het team zodat zij weten wat 
nu te doen met de huidige bekende medische zaken en weten wat de status van het medisch 
protocol is. 
 

6. Medewerkers onderzoek / werkdruk 
Kees geeft een toelichting op de uitslag van het medewerkers tevredenheidonderzoek. 
De hoogste prioriteit wordt gegeven aan werkdruk. Kees heeft signalen vanuit het team 
ontvangen waar hij mee aan de slag gaat. Denk hierbij aan een andere opzet van de 
werkgroepen, minder vergaderingen etc.  
 

7. TSO  
Kees heeft contact opgenomen met Kober n.a.v. de vorige vergadering. Kober gaat 
meedenken met de punten die naar voren zijn gekomen. Wellicht is er budget vanuit school 
voor materiaal voor de bovenbouw. Hier wordt nog naar gekeken. 
 

8. Verkeersveiligheid 
Er is een gesprek geweest met de gemeente. Zij zullen gaan meedenken samen met de 
werkgroep en de politie hoe de veiligheid kan worden verbeterd. De politie is gevraagd om 
vaker te komen kijken. De plannen zijn om een nieuwe locatie aan te leggen voor het 
fietsenhok en het afsluiten van de draaiboom. Is het tevens mogelijk om wellicht 
eenrichtingsverkeer te creëren aan de Mouterijstraat aangezien hier vaak gevaarlijke 
situaties ontstaan. 
 

9. Communicatie vanuit MR 
Dimitri geeft aan graag meer bekendheid te willen creëren zodat ouders ook meer punten 
aankaarten. Femke zal deze week een voorstelstukje schrijven voor de Weilustwekker met 
het e-mailadres van de MR. Dimitri zal de website gaan onderhouden en updaten. 



We zullen proberen regelmatig (na overleg met de MR) aandacht vragen in de 
Weilustwekker. 
 

10. ICT 
Inos is overgestapt op een nieuwe leverancier. Het levert nogal wat problemen op om b.v. 
laptops te bestellen aangezien de levertijd bijzonder lang is. 
 
Het dislectie programma Kurtzweil draait niet op klas.nu. Hierdoor moeten er weer nieuwe 
soort tablets besteld worden. Kees neemt dit probleem op met het College van Bestuur van 
het Inos. Klas.nu zou dit probleem moeten oplossen. 
 

11. Leerlingenraad 
De leerlingenraad vraagt zich af waarom alle uitjes leerzaam moeten zijn. Ronald zal dit punt 
bij de OR en team wegleggen. 
 

12. Continurooster 
Kees heeft een opzet gemaakt en dit is door Ronald nagekeken en waar nodig aangepast. 
Uiteindelijk is er 1 model uitgewerkt waarin er 5 gelijke dagen zullen zijn (ma-di-wo-do-vr van 
8.30 uur – 12.00 uur/ 15 minuten eten / 30 minuten buitenspelen met de TSO / 12.45-14.15 
uur school). Dit zou neerkomen op 80 ct. per dag. Dit zou dan wel verplicht worden. Kees zal 
het opgestelde protocol rond mailen aan de MR en dit vervolgens bespreken met het team.  
Het doel van het rooster is om ouders tegemoet te komen die hierom vragen. 40% van de 
scholen heeft een continurooster op dit moment. 
Dit punt zal volgende keer weer op de agenda worden gezet. 
 

13. Rondvraag 
Dimitri heeft begrepen dat de woordenschat op de Weilust slecht scoort. Laura heeft dit 
nagevraagd bij de IB-ers. Ook landelijk is deze test slecht gemaakt. Weilust ligt wel boven het 
landelijk gemiddelde. De groepen 4 en 5 scoren onder de norm en dit zal binnen deze 
groepen worden opgepakt.  
 

14. Sluiting om 21.50 uur 


