
Notulen MR vergadering 28-10-2019 
Oudergeleding: Patrick vd Berg, Shunita van West, Janneke Fransen 
Personeelsgeleding: Corina van Gorp - Aggie Hoogesteger (ziek) – Ruud Marijnissen 
Aanwezig: Kees van Sprundel 
Notulist: Janneke Fransen 
 
1.Opening en vaststelling agenda 
Opening om 19:30 
 
2. Informatierecht: Formatieoverzicht n.a.v. teldatum leerlingen 1 okt 
Op 1 oktober stonden er 442 leerlingen ingeschreven. 
Inschrijvingen van 55/60 per jaar.  
Nu 2,5 groep 3 dat kunnen volgend jaar geen 2 groepen 4 worden wordt nu al gekeken naar een 
oplossing.  
Over 2 jaar is de instroom groter, als het zo doorgaat, dan uitstroom 
Er is geen wettelijk maximum aantal leerlingen in een klas. Weilust probeert het altijd onder de 30 
leerlingen te houden. Dat is voor alle partijen het prettigst.  
Groep 2/3 voor het 2de jaar. Dit is gedaan om de overgang van 2 naar 3 bij elkaar te brengen. 
VIP dag: Very Important Peuterdag wordt georganiseerd om nieuwe peuters aan te trekken. 
Weilust heeft op dit moment het grootste marktaandeel in de wijk. 
 
3. Informatierecht: Hoofdlijnen algemeen beleid voor komend jaar op organisatie financieel en 
onderwijskundig gebied in relatie met verwachte wijzigingen 
Nee, er gaat niets wijzigen 
Onderwijskundig: 
2019/2020 werken aan wereld burgerschap daarvoor wordt een leergang ontwikkelt. 
2019/2020 gepersonaliseerd leren. Leerlingen gesprekken met leerlingen erbij. Dit jaar al grof 
inzetten. Volgend jaar doorvoeren. Hier hoort ook bij leerreisgesprekken met de leerlingen. Kind is 
eigenaar van zijn eigen leerproces. In de groepen 8 wordt dit al gedaan.  
Gesprekken met leerlingen erbij is bij de kleuters een uitdaging. Vooral de negatieve punten moeten 
goed uitgelegd worden en afgezet worden tegen de goede punten.  
Financieel:  
Er wordt geprobeerd om €10.000 uit de formatie te halen voor het 50 jarig bestaan feest. 
Het huidige meubilair in de klassen is afgeschreven. Er moet bekeken worden wat voor soort nieuw 
meubilair er moet komen. 
 
4. Voorstel evaluatie ‘nieuwe schooltijden’ 
Elke week overleg met de coördinatoren over de gang van zaken.  
Doel van de evaluatie bepalen en wat doen we met de uitkomst.  
De tussen evaluatie wordt vanuit de MR na de kerstvakantie digitaal uitgezet. 
Doel evaluatie: Wat voor verbeteringen ziet u nog omtrent de nieuwe schooltijden 
 
Actie: Kees navraag doen bij St. Josef en Petrus en Paulus school naar hun vragen bij de 
tussenevaluatie.  
Na de input van Kees verder acties bepalen. 
 
Kees verlaat de vergadering 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.  MR communicatie via Weilustwekker 
Moeten wij voor of na onze vergaderingen communiceren in de Weilustwekker? 
MR heeft nu goede bekendheid dit moeten we vasthouden 
 



Vooraf aan de vergadering een stukje schrijven in de Weilustwekker met de agenda en de uitnodiging 
om punten aan te leveren.  
 
Actie Janneke: Madelon nogmaals mailen ivm notulen en vergaderdata op de website 
 
6.  MR gedeelte website Weilust 
Actie Janneke: Privé emailadressen weg bij ouders op de Weilust webite.   
Oude MR Website. Maker is getraceerd en hij gaat de website verwijderen.  
 
7.  Ingekomen post/mail 
Aggie houd de ingekomen post bij. Geen bericht gehad. Er is wel wat mail binnengekomen, maar die 
is al beantwoord.   
 
8.  Rondvraag 
Ruud en Sunitha gaan naar de MR opleidingsavond vanuit het INOS. 
Janneke kan daar helaas niet bij zijn.  
 
Sluiting om 20:40 
 


