
 

O Onderwerp 

S Situatie 

 

Notulen:   MR Zuiderbos  
Datum:   12 februari 2019 
Tijd:  18.00 – 20.00 uur 
Locatie:  Kempenlandstraat 11-F, 5262 GK Vught 
Notulist:   Sanne Verlouw  
Aanwezig personeel: Liesbeth van den Oever, Jürg Bertens, Eric Jeeninga 
  Luc Geoffroy Chateau, Marloes Spikmans, Petra Smulders 
  Sanne Verlouw (notulist)  
Afwezig personeel: - 
Aanwezig ouders:  Antoinette Zwart, Ina de Leeuwen, Debby van Dongen 
Afwezig ouders: -  
 

Opening vergadering  
Jürg opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Notulen vorige vergadering 
De PMR had geen opmerkingen t.a.v. het lerarenregister. De bestuurder zal in een mededeling 
kenbaar maken waarom en met welk doel de gegevens aangeleverd worden bij DUO.   
De notulen van 11 december 2018 zijn goedgekeurd.  

   Actie 

Ingekomen stukken/mededelingen: 
Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

   Actie 

Agendapunten 

1 O Inspectie   

 S Momenteel is de inspectie bezig met de verificatieonderzoeken op de 
scholen. Er is gestart met een startgesprek met de bestuurder. De 
bestuurder heeft de inhoud van dit startgesprek kort toegelicht en heeft 
aangegeven dit gesprek als zeer prettig te hebben ervaren.  
Ter voorbereiding op het bezoek van de inspectie aan de MR licht de 
bestuurder kort de kwaliteitsgebieden toe waarop de inspectie de MR zal 
bevragen. Het eindgesprek met de bestuurder staat half maart gepland.  
Het definitieve oordeel volgt daarna.  

 

    

2 O Stand van zaken nieuwbouw  

 S De bestuurder zit deze week opnieuw met de wethouder om tafel. Er liggen 
momenteel nog 3 varianten van de nieuwbouw van locatie Vught. We 
hopen dat er na het overleg nog 1 variant overblijft welke in april door de 
Raad van de gemeente wordt goedgekeurd. Pas na een raadsbesluit kan er 
gestart worden.  

 

    

4 O Landelijke staking vrijdag 15 maart 2019  

 S Het MT vindt het geen logisch moment om te gaan staken, omdat er nog 
steeds onderhandelingen bezig zijn. Wel is staken een individueel recht, 
maar de teams worden wel met klem gevraagd om een alternatief 
programma voor de kinderen te maken, zodat zij niet thuis komen te zitten 
die dag. De PMR zal een e-mail sturen en er zal geïnventariseerd worden 
wie er gaan staken.  
 

 

    



 

5 O Vakantierooster 2019-2020   

 S De volledige MR verleent instemming aan het vakantierooster 2019-2020.    

    

6  Vrijwillige ouderbijdrage   

  Het voorstel is om de vrijwillige ouderbijdrage van het so te verhogen van 
€25,00 naar €30,00 i.v.m. het duurder worden van excursies etc. Er wordt 
eerst geïnventariseerd wat de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage 
zijn. Ook zal de bewustwording bij personeel/ouders helder moeten worden 
wat wij van deze bijdrage doen. Dit kan eventueel gecommuniceerd gaan 
worden op de eerst volgende ouderavond. Komt volgende MR vergadering 
terug.  

 

    

7  Rondvraag  
Wat is de stand van zaken is m.b.t. de ontvlechting van PO/VO: 
De ontvlechting is de invlechting geworden. De koers voor de toekomst 
voor de invlechting is om een funderende cao te creëren voor po/vo. Er ligt 
een voorstel bij het ministerie, maar er is verder nog geen nieuws.    

 

    

    

8 O Vergaderdata 2018-2019  

 S 9 april 2019 
21 mei 2019  
25 juni 2019  
Locatie: Kempenlandstraat 11-F, 5262 GJ Vught  

 

*Komt de volgende vergadering terug 


