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Datum: 19-04-2021 
Aanwezig: Patrick, Ruud, Janneke, Kim, Marc, Sunitha 
Afwezig: Corina 
Notulist: Janneke 

  
 

Onderwerp  Notulen  Door wie  
2. Update herijking Missie 
en Visie 

 

• Input vanuit studiedag in februari aan het verwerken 

• Tijdens de studiedag van 25 mei wordt daar een 
volgende stap in gezet 

• Kleuters zijn met begeleiding van Edux hun missie en 
visie aan het schrijven voor de kleuters 

  

 

 

3. Update NPO – 

werkgroep INOS 

• Vandaag mail gehad met procesbeschrijving 

• 1ste stap schoolscan hoe is het met de kinderen. 
Aandachtpunten formuleren 

• 2de stap Format invullen, wat is er nodig om 
vertragingen verder te helpen. Kiezen uit menukaart. 

• Na goedkeuring team en MR dan pas uitrollen 

• 700,- per leerling per schooljaar wordt pas in juni 
bekend dus lastig nu met formatie om mee te nemen. 

• Voorstel om de verkenning naar de MR te sturen, om 
mee te lezen.  

• Mail van INOS wordt naar de MR gestuurd 

Marc 

4. Formatie 2021/2022 • 1ste Keuze tussen 18 of 19 groepen. Kim en Ruud gaan 
ene peiling doen 

• 2de keuze bij 19 groepen. Houden we de huidige 
verdeling of gaan we voor een extra 3-4 groep 

• Bij 19 groepen worden er WDM gelden ingezet 

• 22,74 FTE onderwijspersoneel 

• Dit jaar 4 dagen komend jaar 6 dagen? Hoe is dit 
verschil ontstaan? Marc vraagt dit na bij Ronald. 

• NPO gelden geven nog meer keuzes 

• Protocol rondom WDM is dat er eerst gevraagd wordt 
waar de werkdruk zit en dan pas keuzes gemaakt 
worden. Voor nu wordt de keuze gemaakt en een 3de 
optie toegevoegd.  

Marc 

5. Jaarplanning 2021/2022 • 24 december al vastgesteld, rest van de studiedagen en 
vrije dagen worden binnenkort ingevuld 
 

 

6. Samenstelling MR • Patrick stopt na 4 jaar MR 

• Janneke stopt na 2 jaar MR 

• 2 nieuwe kandidaten zoeken uitvragen onder de 
ouders. 

Patrick 



• Komende Weilust Wekker al een oproep doen, en net 
ervoor een herhaling. Na de meivakantie evt 
verkiezingen 

• We hebben ook een nieuwe voorzitter nodig,  denk 
daar over na. Volgende vergadering komen we daar op 
terug.  

• Patrick maakt stukje voor de Weilust Wekker 

• Stemmen gaat digitaal. 10 dagen de tijd om te 
stemmen. Oproep via Weilust Wekker en Parro.  

7. Toelichting 

Activiteitenplan 

• Nieuw bestand gemaakt met relevante activiteiten voor 
de Weilust.  

• Risico inventarisering staat er nog op. Vanuit INOS zou 
er een nieuwe komen.  

• Huishoudelijk reglement moet de MR hebben. Hebben 
wij niet. Gaan we achteraan. 

• Patrick maakt een opzetje voor een huishoudelijk 
reglement. Statuut blz 55 staat wat erin moet.  

• Jaarrekening hebben wij nu instemmingsrecht op. Moet 
opgenomen worden in het activiteitenplan.  

• Jaarverslag moet voor 1 juli goedgekeurd worden. 
Moet in juli komen te staan. 

Patrick 

8. Ingekomen post • Geen ingekomen post   

9. Rondvraag • Kim: 1. Format notulen en agenda. Notulen vorige keer 
terugpakken anders worden actiepunten vergeten. 

• Kim: 2. Chatfunctie in Parro. Wat vinden de ouders. 
Wisselend. Moeten afspraken over komen binnen de 
school. 
 

 

 

 

 

 

  
Acties vanuit vergadering:  
  

d.d.  Onderwerp  Actie  Door wie  Voldaan  

19-4-21 Update NPO – 
werkgroep INOS 

Mail van INOS rondsturen Marc  

19-4-21 Formatie 2021/2022 Navragen bij Ronald WDM dagen dit jaar 
4 volgend jaar 6?  

Marc  

19-4-21 Formatie MR Nieuwe voorzitter. Over nadenken Allen  

19-4-21 Formatie MR Stukje Weilust Wekker Patrick  

19-4-21 Activiteitenplan Huishoudelijk reglement opstellen Patrick   

19-4-21 Activiteitenplan Aanpassing: Jaarverslag moet in Juli 
staan en jaarrekening heeft MR 
instemmingsrecht 

Patrick  

19-4-21 Samenstelling MR Weilustwekker bericht Patrick  

     

  
  



Inbreng collega’s die niet aanwezig waren:  


