Notulen MR vergadering 14-06-18
Personeelsgeleding: Aggie Hoogesteger – Corina van Gorp – Sabine Bakkers
Oudergeleding: Charly Nelemans - Patrick v/d Berg – Carla van Loon
Kees van Sprundel aanwezig bij de start.

Opening om 19.30 uur
1. Vaststellen notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. De notulen worden op de website van de MR
geplaatst.
2.Vaststellen acties jaarverslag (planning) voorgaande periode
Alle stukken zijn binnen.
3. Website
Op de website wordt een bijlage toegevoegd die eerder ontbrak (bijlage notulen MR maart).
Patrick levert deze aan bij Madelon.
4. Adviesrecht MR
- Advies over keuzes die voorafgaan aan de totstandkoming van de schoolbegroting
5. Informatierecht
- Evaluatie TSO. Apart (VSO / BSO) en inzet ouders in school. Eventueel samen met
ouderraad?
Positief is dat de feedback van ouders is meegenomen en actiepunten zijn benoemd en
afgehandeld.
Er staan nog een aantal punten met ? in de evaluatie. Kunnen deze punten beantwoord
worden door Kober?
6. Adviesrecht
- Vakantie regeling
Rooster is volgens de personeelsgeleding prettig ingevuld.
Studiedag van 29-05, liever een studiewerkdag. 12 juni liever een studiedag (inhoud
omdraaien).
7. Informatierecht
-

Concept samenstelling – inzet schoolformatie ter informatie

8.Instemmingsrecht personeelsgeleding
-

Eind evaluatie Plan van Aanpak RI&E – Verzuim (reeds behandeld onder VGM).

9. Instemmingsrecht oudergeleding
- Evaluatie en vaststellen inzet schoolformatie / taakbeleid 2018 - 2019
10. Informatierecht
- Aanpassing koersplan 2018 – 2021 nav terugkoppeling bestuur INOS
11. Ingekomen post
Pilot 2/3:
Ouders hadden graag het gesprek voorafgaande aan de plaatsing gevoerd. Na plaatsing,
hebben de gesprekken wel individueel plaatsgevonden en er heeft een informatie avond
plaats gehad. Weilust geeft toe dat ouders niet optimaal zijn meegenomen in de
communicatie procedure. Helaas kon directie en team niet eerder informatie geven over de
plaatsing. Omdat nog niet helder was of er een extra kleuterklas zou komen.

12. Kennisgeving vanuit MR in de Weilustwekker
/
14. Rondvraag
MR geeft compliment omdat gekozen is voor kleinere kleuterklassen.
Sluiting 21.30
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