
Notulen MR vergadering 16-09-2019

Oudergeleding: Patrick vd Berg, Shunita van West, Janneke Fransen

Personeelsgeleding: Corina van Gorp - Aggie Hoogesteger – Ruud Marijnissen

Aanwezig: Kees van Sprundel en Ab Kemmeren

Notulist: Janneke Fransen

1. Opening om 19:30

2. Voorstelrondje met nieuwe MR leden

3. Toelichting financieel jaarverslag OR door Ab Kemmeren 
Toelichting financieel jaarverslag door Ab Kemmeren
– Er is dit jaar €384,- over ten op zichte van begroot.
– Vorig jaar is de ouderbijdrage verhoogd ivm tekorten van 25 naar 27,50. 
– Komend jaar worden er weer reserveringen gemaakt voor dure excursies van komende jaren
– Op dit moment €8.771,- reserve. Dus als er ideeën zijn dan is er geld beschikbaar. Met dat geld 
kunnen verliezen in de toekomst opgevangen worden. 
– Reserveringen voor jubileum en speelplaats komen daar nog bij.
– Op dit moment staat er 13.092,- totaal op de bank

Duidelijke begroting. Geen vragen of opmerkingen

Benieuwd naar het automatisch betalen systeem of dit meer betalende ouders oplevert dit jaar. 
Tot nu toe elk jaar rond de 90% betalende ouders na heel veel navragen en herinneren. Dit jaar 
hopelijk in de eerste ronde al meer betalende ouders. 

4. Eerste indruk aangepaste schooltijden
Wat zijn de ervaringen van de school en de reacties van de ouders op de aangepaste schooltijden.
Kees: De reacties vallen mee. Overblijven is sfeervol, kinderen hebben genoeg tijd om te eten. 
Sommige kinderen eten misschien wat langer. Groepen 1,2,3 experimenteren nu met eerst 
buitenspelen dan pas eten. Tot nu toe bevalt dat goed. De kinderen aten te snel na het fruit alweer 
het brood en hadden nog niet genoeg trek. Nu eten de kinderen elke dag om 12:30. 

Buitenspelen gaat goed. Het is aanbod in de verschillende ruimtes tijdens de pauze is moeilijk te 
communiceren maar dat gaat steeds beter. Kinderen verspreiden zich over gymzaal, aula en 
buitenspelen. Voetbal is te ruw op het plein. Vandaag regels gemaakt en dat wordt nu ingevoerd 
voor de bovenbouwkinderen. 18 kinderen die thuis eten.  
Betalingsverzoek van Merlin is eruit. De school heeft de kosten al gemaakt. De ouders moeten 
deze gaan betalen.  
Overblijfmedewerkers zijn er genoeg. Er waren er zelfs teveel. Op dit moment is de inzet als volgt: 
1 medewerker coördinator
1 medewerker organisatie
1 gymzaal
6 vrijwilligers 

In de klas: wordt het prettig ervaren. Bij de kleuters moeten we goed opletten dat alle kinderen 
mee naar binnen komen. Als de bel het weer doet zal dit beter gaan. Opruimen in de klas doen de 
kinderen die klaar zijn. 

Het is rumoeriger op de gang door langslopende klassen ivm wisseling in pauze tijden. Er is nu 
afgesproken dat er een vrijwilliger bij komt te staan. 



Het toilet dat wordt gebruikt tijdens de pauze word vaker schoongemaakt. 
Evalueren schooltijden. Komt later terug. Kees en Patrick doen daar een voorstel voor. 

5. update stand van zaken/ plan van aanpak  
Plan van aanpak opgesteld door Hilda. 
Plan van aanpak sommige data zijn verlopen
Afspraak met Hannelore en Kees over de 1ste punten
Johan en Kees pakken samen punten op
10 actiepunten worden dit jaar nog in actie gezet. 

Kees verlaat de vergadering

6. Instemmingsrecht MR
Wijziging MR reglement
Meldingsplicht bij interne veranderingen voor het personeel. 
Akkoord. 

7. Instemmingsrecht MR Jaarverslag en Budget definitief vaststellen
In December instemming met de OR Jaarrekening is te laat. Dit komt in september/ oktober en 
December gaat eruit. 

8. Instemmingsrecht oudergeleding
Vorig jaar formatie nog niet compleet. Nu compleet. 

9. Vaststellen speerpunten 2019/2020
Afgelopen jaren is dat de nieuwe schooltijden geweest. Voor dit jaar wordt dat de evaluatie van de 
nieuwe schooltijden

– Betaling
– Eten op school
– Communicatie
– Pauze tijd

Evalueren niet alleen met Kober mensen ook met leerkrachten onderling. Nu gaan de leerkrachten
alleen 1 op 1 naar Kees. Komende vergaderingen als agendapunt opnemen. 

Evalueren met verschillende partijen: 
Leerlingen
Kober
Leerkrachten
Ouders
Kees

Patrick gaat met Kees een opzet maken voor de evaluatie. Daarin wordt meegenomen: 
– Manier waarop en tijdspad bepalen
– Tussentijdse evaluatie
– evalueren met een gesprek
– Eerst een digitale enquête
Daarna terug naar MR en verder uitwerken. 

Hulp ouders 
Wordt er niet teveel van de ouders gevraagd?  
Wat is de rol van de ouderbetrokkenheid commissie? 
Ouderbetrokkenheid wordt er teveel gevraagd? Janneke neemt dit punt mee in de 
ouderbetrokkenheid commissie. 

10. Inventarisatie scholingsbehoefte
Sunitha en Janneke geven aan interesse te hebben in een cursus over de rechten en plichten van 
de MR. De cursus is bij INOS in Breda



Wij geven aan bij Patrick of we interesse hebben. 
11. Openstaande actiepunten notulen 20 mei 
Werven nieuwe MR leden
Gedaan

Jaarplan aanleveren
Gedaan

MR Weilust oude website. Komen niet meer in het CMS. 
MRWeilust.nl: Achterhalen hosting en domeinnaam
Ruud navragen Sabine naam persoon achter de website.

Werkdruk verlagende middelen/mensen.
Budget is gebruikt en middelen zijn ingezet
Bijv. 6 dagen per jaar niet voor de klas voor bijv. administratie
Vakleerkracht gym
Licentie leeruniek

12. Inplannen vergaderdata MR
MR vergaderingen 2019/2020
28 oktober 2019 → 19:30 
16 december 2019 → 19:30
3 februari 2020 → 19:30
6 april 2020 → 19:30
15 juni 2020 → 19:30

13. Binnengekomen post
Binnengekomen post: Openbaar onderwijs folder 
Binnengekomen mail: Patrick, Bezorgde ouder anoniem verstuurd. Thema is het overblijven/ 
nieuwe schooltijden

14. Rondvraag
Geen vragen

Vergadering gesloten


