
Notulen MR vergadering 18-05-2016 
 
Personeelsgeleding: Laura Mos – Ronald van Noort – Sabine Bakkers 
Oudergeleding: Charly Nelemans en Dimitri Kruik  
Op uitnodiging: Kees van Sprundel 
 
Afwezig: Femke Don 
 
Opening 
Laura opent de vergadering. 
 
Vaststellen notulen 
De notulen waren vastgesteld en staan al op de site.   
 
Team coördinatoren 
Omdat twee van de drie huidige team coördinatoren stoppen met deze taak, vindt 
Kees het een geschikt moment om een verandering in het kernteam door te voeren. 
Vanwege de krimp die de school heeft doorgemaakt gaan we van 3 naar 2 
coördinatoren. De bouwen veranderen dan ook van samenstelling. Groepen 1 t/m 4 
worden dan de onderbouw en 5 t/m 8 de bovenbouw. Dit past ook in het beleid om 
tot meer samenwerking te komen tussen onder- en middenbouw. Ook het 
takenpakket van de TC-ers wordt aangepast waardoor ze van 1 naar 2 dagen per 
week gaan.  De MR begrijpt deze keuze, maar adviseert de motivatie ervan ook goed 
te communiceren.  
 
Continurooster 
Binnen het team is besloten om een volgende stap te zetten in het proces rondom 
het continurooster. De stuurgroep heeft geadviseerd om een externe deskundige in 
te schakelen om het proces vorm te geven en te leiden. Het is de bedoeling dat voor 
de zomervakantie de eerste communicatie hierover naar de ouders gaat. Hierin zal 
het proces dat volgend schooljaar gaat lopen beschreven worden. 
MR vraagt Kees na overleg met de deskundige het plan met de MR te bespreken. 
Als tip wordt gevraagd of het mogelijk en wenselijk is om een voor-inventarisatie  te 
doen. Ook dit kan besproken worden met de deskundige.  
 
Dependance / IKC 
De dependance wordt momenteel door BreedSaam onder handen genomen om het 
leefklimaat te verbeteren. Er wordt geïnventariseerd wat er aan het gebouw moet 
worden verbeterd om het up-to-date te maken.  
Het gebouw is onderdeel van de plannen rondom de komst van een IKC in de wijk. 
De gemeente is samen met de drie scholen in de wijk in overleg over het vormgeven 
van een wijk-IKC. Verschillende alternatieven mbt de huisvesting worden daarin nog 
besproken.  
 
Formatie  
De formatie voor het schooljaar 2016-2017 is rond en ook de bezetting is op enkele 
details na compleet. Ondanks enige krimp hoeven er geen leerkrachten weg en 
worden ook de meeste tijdelijke uitbreidingen gecontinueerd.  
 
 



Inzetbaarheidsmodel 
De GMR van Inos is akkoord met het invoeren van het individuele 
inzetbaarheidsmodel (werktijden leerkrachten) Afhankelijk van de procedure die 
Personeelszaken gaat hanteren zal Weilust deze bij voorkeur voor komend 
schooljaar invoeren.  
 
Schooljaarplan  
Het meerjarig strategisch beleidsplan is nog geldig. Voor het komende schooljaar 
heeft Inos drie speerpunten geformuleerd: IKC, grenzeloos leren en passend 
onderwijs. Weilust zal met name inzetten op grenzeloos leren, daarbij wordt er 
gewerkt aan onderwijsvernieuwing. (ook wel de flexibele school genoemd)  
 
Ouderbijdragen 
Laura stuurt een mail naar de OR om aan te geven dat we, het reglement volgend, 
vanaf volgend schooljaar toestemming moeten geven aan de bestedingen van de 
ouderbijdrage. Vanuit de oudergelding wordt gevraagd of er ook gelden naar sport en 
beweging gaan. Afgelopen jaar is er een bijdrage geleverd aan spelmogelijkheden op 
het speelplein en aan een skate-clinic.  
 
MR jaarplan 
Charley heeft het MR jaarplan weer up-to-date gemaakt. Deze wordt gemaild en op 
de site gezet.  
 
Verkiezingen  
Voor de leerkrachten geleding zijn er verkiezingen nodig voor volgend schooljaar. 
Ronald wordt TC-er en volgens onze eigen richtlijnen is deze taak niet comptabel 
met deelname aan de MR.  
 
Actielijst 
De actielijst is besproken en geactualiseerd. 
 
Ingekomen post 
Jaarverslag van de landelijke  geschillencommissie. 
 
Rondvraag 
 
 
Actielijst 
 
Onderwerp Actie Actie Houder Gereed 

groep 2+ Argumenten voor deze groep 
op papier zetten 

Laura Mos Gereed  

Ouderbijdrage -Bespreken bestemming ouderbijdrage Oudergeleding Gereed  

urenmodel Bekijken welk urenmodel we als school 
willen gaan hanteren. Wordt 
besproken 
16-feb 

Kees van Sprundel Is 
besproken, 
nadere 
informatie 
volgt 

Kleuterplein In de gaten houden of de 
‘mensenmassa’ de kleuters niet 
belemmert 

Kees van Sprundel Gereed  



Website Foto van Femke Don naar Dimitri voor 
de website 
Emailadres MR toevoegen aan site 

Femke Don 
 
Dimitri Kruik 

Open  

Huishoudelijk 
reglement 

Aanpassen obv notulen en via Netvlies 
op de site zetten.  
 

Dimitri Kruik Gereed  

Evaluatie TSO Navraag doen naar eigen evaluatie / 
enquête. Reactie van Kober nog niet 
binnen  

Kees van Sprundel Open  

Jaarplanning Planningsoverzicht doorspreken met 
Kees van Sprundel 

Charly Nelemans Gereed  

Ingekomen 
mail 

Beantwoorden van ingekomen mail. 
Femke neemt deze taak weer op zich  

Ronald Gereed 

Verkiezingen  Oproep doen voor nieuw lid 
personeelsgeleding  

Laura en Sabine   

 
 


