
Notulen MR vergadering 19-11-2015 
 
Personeelgeleding: Laura Mos, Ronald van Noort, Sabine Bakkers,  
Oudergeleding: Femke Don, Dimitri Kruik, Charly Nelemans. 
Op uitnodiging: Kees van Sprundel 
 
Afwezig: Femke Don 
 
Opening 
 

- Laura Mos opent de MR vergadering. 
 
Opmerking op de voorgaande notulen (per mail) 
 

- Laura heeft enkele opmerkingen gestuurd aan Ronald ter verwerking van de 
notulen van 30-10-2015 daarna wordt deze vastgesteld. 

 
Ingekomen stukken (post) 
 

- Overzicht Bijzondere bevoegdheden MR zijn uitgereikt aan de MR leden. 
 
1.  Begroting 2016 
De begroting van 2016 is besproken met Kees van Sprundel met een afgevaardigde 
vanuit de MR. De feedback op de gestelde vragen zijn besproken tijdens de MR 
vergadering. Vragen met de daarbij behorende antwoorden zijn per mail vastgelegd 
en opvraagbaar. 
 
2. Huishoudelijk reglement (deel 3) 
Tijdens de vergadering hebben we gezamenlijk het eerste deel van het huishoudelijk 
reglement doorgenomen. Tweede deel is doorgenomen en onderstaand de 
aanpassingen die gedaan zullen worden 
  

Aanpassingen: 
- Artikel 3.2 er wordt een jaarverslag gemaakt op basis van een vooraf 

vastgesteld document. 
- Artikel 4.4 Er telt een minimum van 4 leden.  
- Artikel 4.9 Agenda wordt 5 werkdagen voor de vergadering verspreid. 
- Artikel 4.10 Secretaris of Penningmeester 
- Artikel 4.11MR zorgt voor…… 

- Artikel 8.2 De notulist maakt een verslag die per mail  zal worden verzonden 
aan de leden van de MR. Deze zullen binnen 1 week  waar nodig een reactie 
geven per mail. Na aanpassing zal deze notulen opnieuw verzonden worden 
en daarmee worden vastgesteld. 

 
3. MR Jaarplanning, actielijst en besluitvormingsformulieren   
Jaarplanning, actielijst en besluitvormingsformulieren worden in één Excel document 
gezet door Charly Nelemans. Dit document wordt bij de volgende vergadering 
besproken en definitief gemaakt. 
 
 



4. Inloopgroep (groepssamenstelling) 
Belangrijk dat deze op de agenda komt te staan i.v.m. instemming bevoegdheid 
personeel geleding. MR wil graag een advies uitbrengen hierover. Tevens is dit 
onderwerp die in de begroting is benoemd, echter is deze niet langs de MR in 2015 
gegaan. Nu ontstaat er een grote groep 1/2 qua invulling opvang. Personeelgeleding 
wil adviseren een groep 2/3 te starten. Pre teaching, kinderen de uitdraging bieden 
naar groep 3 toe. Echter dient eerst onderzocht te worden wat de voor- en nadelen 
zijn alvorens een gedegen advies gegeven kan worden. 
 
5.  Samenstelling team, samenwerking, veiligheid en openheid transparantie. 
Er is besproken om te kijken naar de mogelijkheden tot activiteiten die aan het 
bovengenoemde onderwerp een positieve bijdrage kunnen leveren voor personeel 
binnen de KBS De Weilust. 

 

Actielijst: 
 

Onderwerp Actie Actie Houder Gereed 

Arbomeester  
In juni 2016 op MR agenda 
 

 
Laura Mos 

 

 
Rondsturen van aandachtspunten 
 

 
Kees van Sprundel 

 

Website  
Toevoegen notulen, verwijderen Coen 
Houwelingen op site Weilust / MR 
 

 
Dimitri Kruik 

 

 
Aanpassen vergaderdata op MR site 
 

 
Charly Nelemans 

 
25-11-15 

Huishoudelijk 
reglement 

 
Aanleveren word document t.b.v. 
huishoudelijke reglement 
 

 
Laura Mos 

 

 
Aanpassen huishoudelijke reglement op 
website 
 

 
Dimitri Kruik 

 

Continu 
Rooster 

 
Aanleveren word document t.b.v. 
huishoudelijke reglement 
 

 
Laura Mos 

 

 
De directeur nodigt enkele gasten uit om 
uitleg te geven vanuit de verschillende 
invalshoeken.  
 

 
Kees van Sprundel 

 

 


