Notulen MR vergadering 30-03-2016
Personeelsgeleding: Laura Mos – Ronald van Noort – Sabine Bakkers
Oudergeleding: Charly Nelemans
Op uitnodiging: Kees van Sprundel
Afwezig: Femke Don – Dimitri Kruik
Opening
Laura opent de vergadering.
Vaststellen notulen
Er waren geen opmerkingen gemaild. De notulen worden vastgesteld.
Evaluatie vso-tso-bso
Naar aanleiding van de vorige vergadering heeft Kees de evaluatiestukken ons
toegezonden per mail. De evaluatie zag er over het algemeen goed uit. Er waren een
aantal puntjes waar Charly per mail op heeft gereageerd. Dit is tijdens de
vergadering toegelicht. Charly stelt nu een mail op naar Kober namens de
oudergeleding over hun evaluatie.
Bestemming ouderbijdrage
De begroting is tijdens de vergadering nogmaals uitgedeeld. Deze begroting zou
bekeken zijn door Dimitri. Vanwege zijn afwezigheid wordt dit punt doorgeschoven
naar de volgende vergadering.
Schoolgids
In het jaarplan van de MR staat beschreven dat er in maart een voorlopige versie van
een schoolgids aanwezig moet zijn. Kees geeft aan dat de daadwerkelijke schoolgids
pas rond juni klaar zal zijn. Er gaat waarschijnlijk een hoop in veranderen omdat we
steeds meer gebruik gaan maken van gegevens die te vinden zijn op de website
‘scholenopdekaart.nl’ of via ‘vensters PO’. Onze intern begeleider Marije
Schneiderberg heeft hier al een hoop gegevens in verwerkt. Dit zal in de toekomst
gaan betekenen dat de website en schoolgids van Weilust minder informatie zal
gaan bevatten en dat er steeds meer verwezen gaat worden naar de website van
scholen op de kaart. (dit zal in de toekomst ook voldoende zijn voor de inspectie)
Kees en Charly gaan nog een afspraak maken om het jaarplan van de MR samen
door te nemen zodat de onderwerpen die besproken dienen te worden in de juiste
maand op het programma komen te staan.
Actielijst
De actielijst is besproken en geactualiseerd.
Ingekomen post
- De GMR houdt weer verkiezingen voor zowel oudergeleding als
personeelsgeleding. De flyer is verspreid.
- Er is een mail binnengekomen van een GMR-lid met de vraag of ze eens een
vergadering van onze MR kan bijwonen. Ronald zal de mail beantwoorden dat dit
mogelijk is met de vergaderdata.

- Er is een mail binnengekomen met de vraag of voorafgaand aan de vergadering de
agenda op de website geplaatst kan worden. Charly gaat navragen bij ‘Netvlies’ of
het mogelijk is om een nieuwe website te maken. Vanaf dan worden de agenda,
notulen etc, er steeds voor ons opgezet.
- Er is een mail binnengekomen met de vraag naar de stand van zaken rondom het
continu rooster. Kees ligt dit kort toe aan de oudergeleding. De MR had geadviseerd
eerst draagvlak binnen het team te creëren. Het team heeft de tijd en ruimte gehad
om erover te lezen en te praten. Er is een directeur en leerkracht langs geweest die
werken op een school waar het continu rooster is ingevoerd. Zij hebben de voor- en
nadelen besproken. Inmiddels heeft Kees elk teamlid afzonderlijk gevraagd of hij/zij
denkt dat Weilust klaar is om volgende stappen te nemen. Hieruit kwamen 26 ja’s,
wat dus inhoudt dat er voldoende draagvlak is. Er is aan het team gevraagd of er
meerdere collega’s in de werkgroep willen om mee te denken over de volgende fase.
Tot nu toe zitten alleen Ronald en Nancy hier in.
Weilust Wekker
De verkiezingen van de GMR worden in de WW gezet.
Rondvraag
-Charly geeft aan dat er op de dependance kleuters zijn die nog steeds ‘angst’
ervaren als ze door de mensenmassa moeten. Dit is naar zijn idee nog niet
veranderd nu 2 groepen een andere ingang nemen. Kees is hier niet van op de
hoogte en zal de situatie de komende tijd in de gaten houden.
- Kees is in gesprek met het bestuur van het Openbaar onderwijs, BreedSaam en de
gemeente over de voorschoolse voorzieningen. Kees wil graag een IKC op Weilust,
maar waarschijnlijk wordt er een evenwichtige verdeling tussen de scholen gemaakt
en zal er een IKC Heusenhout/Brabantpark komen. De gesprekken worden half april
vervolgt.
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