
Notulen MR Vergadering  KBS Weilust  Datum: 29-11-2021 

  
Datum: 29-11-2021 
Aanwezig: Sunitha van West, Corina van Gorp, Kim Andriessen, Christel Tielemans, Judith van Kuijk, 
Ruud Marijnissen, Ap Kemmeren (ouderraad) en Marc Embregts 
Afwezig:  
Notulist: Ruud Marijnissen 

  
 

Onderwerp  Notulen  Door wie  
1.Opening en vaststellen 
agenda 

   

 

 

2. Ouderbijdrage (Ap) • Groepen 8 dit schooljaar vrijgesteld.  

• 75 % heeft betaald, TSO 60%. 

• Mag nog een keer vermeld worden in de 
Weilustwekker. 

• OMR heeft instemming over de hoogte van de 
ouderbijdrage! Is nu niet gebeurd. 

  Ap 

  Marc 

 3. Missie-visie (Marc) •  Doorgeschoven naar 2022 ivm coronabeleid 
(februari-april). 

• Kernwaarden inmiddels gestickerd op de ramen. 

 

 4. Begroting (Marc) • Opgesteld vanuit de 1 oktober telling; 438 lln, dus 
minder inkomsten. Gaat naar 1 februari in 2023. 

• Marc licht de begroting toe. (kalenderjaar) 

• Minder leerlingen betekent ook minder personeel; 
in maart komt daar meer duidelijkheid over. 

• Nu geld over, maar daar zetten we weer personeel 
voor in. 

• Populatie verandert; dit heeft te maken met de 
schoolweging. Gemiddelde is 30, daar kruipen we 
nu naar toe, daar worden we in gecompenseerd. 

• Terugloop in leerlingen (17); veel verhuizingen. 

• Investeringen: nieuw meubilair (streven 
zomervakantie) presentatie van Schilte wordt 
gedeeld, schoolplein (samen met OR), 
chromebooks, digibord, nieuwe rekenmethode. 

• MR moet instemming geven. 

 

 5. Corona • PMR-leden delen hun ervaringen. 

• Vervangingen moeilijk te regelen. 

• Reacties ouders naar Marc toe niet altijd correct. 

 



6. Bebouwing 

Heusdenhout 

• Definitief besloten dat de bebouwing er komt. 

• Rien Brands vraagt ook om een reactie, Marc stuurt 
dit dan door. 

Sunitha 

 7. Kick-off borrel (G)MR • Lage opkomst, minder interactie, er valt meer uit te 
halen. Te weinig items werden besproken. Graag 
een duidelijke agenda met onderwerpen die 
besproken kunnen worden. 

Sunitha 

 8. MR-cursus • Gevolgd door Christel en Judith  

 9. Ingekomen post • Info MR bij Corina   

 

 

 

 10. Rondvraag • Complimenten voor de voorzitter (Kim) 

• Update website (Judith) 

• Wat te doen met signalen vanuit ouders? (Judith) 
Als agendapunt inbrengen (Sunitha) Bijvoorbeeld 
het contact met leerkrachten nu door Corona. 
Beperk het tot MR-zaken, passer leerkrachten niet. 

• Notulen GMR worden toegestuurd. (Christel) 

• Veiligheidsplan/verkeer/drukte op de stoep 
(Christel) Wordt geagendeerd. 

• MR reglement  
 

 

 

Sunitha 

Volgende vergaderingen   24 januari, 14 maart, 9 mei,20 juni.  

 

 

 

  
Acties vanuit vergadering:  
  

d.d.  Onderwerp  Actie  Door wie  Voldaan  

29-11  Bouw Heusdenhout  Reactie naar wijkraad Sunitha  

29-11 Kick-off borrel  Feedback naar Inge Sunitha  

29-11 Begroting  Krijgt de MR deze doorgestuurd? Sunitha  

29-11 Website update Sunitha  

29-11 MR reglement Doorsturen naar MR-leden Sunitha  

     

     

     

  



  
  


