Notulen MR Vergadering

KBS Weilust

Datum: 04-10-2021

Datum: 4 oktober 2021
Aanwezig: Sunitha van West, Corina van Gorp, Doriene van der Pluijm, Christel Tielemans, Judith van
Kuijk, Ruud Marijnissen, Ap Kemmeren (ouderraad) en Marc Embregts
Afwezig: Kim Andriessen(zwangersschapsverlof)
Notulist: Ruud Marijnissen

Onderwerp
1.Start schooljaar
(Sunitha)

Notulen
Door wie
• Sunitha haakt in op het eerste jaar op Weilust.
Complimenteert hem voor zijn directeurschap (Corona)
op Weilust.

2. Financieel jaarverslag
en begroting ouderraad.
(AP)

•

3. Algemeen beleid
(Marc)

•

•

•

•

4. Formatieoverzicht
(Marc)

•
•

5.
Coronamaatregelen •
(Marc)
6. Ingekomen mail
woningbouwplannen

•

•

Ab licht het financieel verslag en begroting toe. Stukken
in ieders bezit.
Ap neemt het idee mee naar de vergadering van de
ouderraad om de ouderbijdrage toch op 27,50 te
houden en meer te investeren in de speelplaats.
Ouderbijdrage en overblijfkosten worden anders (via
Parro) geïnd.
Vier kernwaarden visueel gemaakt; Kwaliteit, Samen,
Uniek en Veilig en vertrouwd.
Kleuters hebben hiernaast een apart traject;
Betrokkenheid. De ontwikkeling ven kleuters loopt
anders dan vanaf groep 3. De kleutergroepen maken
gebruik van "Mijn kleutergroep". Het traject wordt
begeleid door Edux. Ook maken we voor de school een
keuze voor passend meubilair.
NPO programma wordt uitgevoerd, o.a. instroom groep
kleuters in januari, EDI, kunst en cultuur.
437 lln. Per 1 oktober 455 vorig schooljaar, dit komt o.a.
door verhuis. Leerlingtelling gaat veranderen in 2023,
wordt dan februari.
De begroting wordt op dit moment gemaakt, wordt
volgende MR vergadering gepresenteerd.
Maatregelen zijn opgeheven.

Verwachte verkeersdrukte vanwege
woningbouwplannen (280 woningen) in de wijk. Er is
contact geweest met Rien Brands (Wijkraad). De
wijkraad heeft al diverse lijntjes uitgezet.
MR wordt gevraagd om een visie hieromtrent te
ontwikkelen.

•

•

De oversteekplaats met verkeerslichten op de
Heerbaan zal heringericht worden (Martijn Geervliet,
Gemeente Breda)
Informeren van alle Weilust ouders is noodzakelijk via
de Weilustwekker. Wat is de invloed van deze
woningbouw op het brengen en halen van de kinderen.
Hoe denken ouders hierover? Welke gevaren zien
ouders? Wat ziet u als oplossing? Kunnen kinderen nog
zelfstandig naar school?
Sunitha

7. Kick-off borrel 12
oktober

•

Sunitha, Christel en Judith gaan daarnaartoe.

8. Ingekomen post

•

Cursusaanbod vereniging openbaar onderwijs.

9. Rondvraag

•

Ap: alle documenten kunnen gearchiveerd
worden in de onedrive van Inos.

10. Vergaderdata

29 november, 24 januari, 14 maart, 9 mei, 20 juni

Acties vanuit vergadering:
d.d.
04-10

Onderwerp
Bebouwing wijk

Actie
Informeren ouders via Weilustwekker

Inbreng collega’s die niet aanwezig waren:

Door wie
Sunitha

Voldaan

