
 

O Onderwerp 

S Situatie 

 

Notulen:    MR Zuiderbos  
Datum:    25 september 2018 
Tijd:   18.00 – 20.00 uur 
Locatie:   Kempenlandstraat 11-F, 5262 GK Vught  
Aanwezig personeel:  Liesbeth van den Oever, Jürg Bertens, Eric Jeeninga,  

Luc Geoffroy Chateau, Marloes Spikmans,  
Sanne Verlouw (notulist)  

Aanwezig ouders:   Debbie van Dongen, Ina van de Ven 
Gasten:    Jan van den Heuvel, Addie Smolders (leden raad van toezicht)  
 
 

Opening vergadering  
Jürg opent de vergadering en er volgt een kennismakingsronde.  
 
Evaluatie met de raad van toezicht 
Jan van den Heuvel (voorzitter raad van toezicht) en Addie Smolders (lid raad van toezicht) zijn 
aanwezig om samen met de MR terug te blikken op het afgelopen schooljaar. De MR geeft aan dat 
door nieuwe ontwikkelingen en opdrachten de MR steeds beter zichtbaar is geworden binnen de 
organisatie. Tevens is de communicatie naar zowel medewerkers als naar het MT of DO stevig 
verbeterd. De belangrijkste ontwikkelingen die zijn besproken hebben te maken met de landelijke 
discussie over de nieuwe cao. Het is voor iedereen duidelijk dat de verhoudingen scheef zijn tussen 
het PO en VO. De bestuurder geeft aan hier echt naar te kijken, maar het is landelijk nog in 
ontwikkeling.  
De PMR geeft aan het belangrijk te vinden dat alle locaties hetzelfde DNA uitstralen. Uit de 
gesprekken blijkt dat de locaties niet altijd op 1 lijn liggen. De MR wil hier dan ook aandacht aan 
besteden.  
De raad van toezicht geeft aan dat de signaalfunctie van de MR van essentieel belang is voor de 
bestuurder en de raad van toezicht. 
Het vinden van ouders voor de MR blijft lastig. Zuiderbos is geen verblijfschool en veel ouders 
hebben er geen behoefte aan.  
Er zal een MR vergadering op thema ingericht worden. Het zal dan voornamelijk gaan over de 
actuele ontwikkelingen. Deze vergadering op thema zal met de voltallige MR en RvT plaatsvinden.  
 
De raad van toezicht heeft 2 nieuwe leden. Marian van Hamersveld en Paul Spronken zijn 
afgetreden. Zij zijn vervangen door Ilse Melis (advocaat, specialist in arbeidsrecht) en Ben van 
Bruxvoort (pensioen, achtergrond is jeugdhulpverlening).  

Notulen vorige vergadering:  
Het overgangsreglement wordt opnieuw geagendeerd en de notulen van 26 juni 2018 zijn 
goedgekeurd.  

   Actie 

Ingekomen stukken/mededelingen: 
Ontwikkeling leerlingaantallen per 1-10-2018 
Vught: 345 
Veldhoven: 80 
Helmond: 80 
Wat vindt de MR van deze aantallen? Iedereen is zich er van bewust dat leerlingen zo 
snel mogelijk weer terug moeten naar het regulier. Ze focussen heel erg op de inhoud 
van het onderwijs en sturen veel meer op de doorstroom. 
 

 



 

   Actie 

Agendapunten 

1 O Stand van zaken nieuwbouw Vught   

 S Liesbeth licht de voortgang van de nieuwbouw toe. We hopen dat er eind 
oktober meer duidelijkheid komt over de stand van zaken. In januari gaat 
het laatste voorstel naar de raad van de gemeente. Ook is Liesbeth nog 
steeds druk bezig met onderhandelingen qua huisvesting in Helmond, maar 
daar is nog weinig beweging.  

 

    

2 O Nieuwe directeur locatie Ve en He  

 S William heeft per 1 juli 2018 zijn overstap gemaakt van Helmond en 
Veldhoven naar teamleider in Vught. Mark Oldenburg is de nieuwe 
directeur en richt zich natuurlijk op het team, maar richt zich ook zeker op 
de samenwerkingspartners. Iedereen is erg gecharmeerd over de nieuwe 
directeur.  

 

    

3 O Inspectie + kwaliteitszorg   

 S Sinds 2017 is er een nieuw onderzoekkader voor het toezicht houden op 
(voortgezet) speciaal onderwijs. Liesbeth geeft een korte toelichting op 
deze nieuwe werkwijze van toezicht houden. De belangrijkste wijziging in 
het toezicht houden is dat er wordt gestart met een startgesprek met de 
bestuurder. Vanuit daar vindt er een verificatieonderzoek plaats op de 
locaties. Zuiderbos zal in januari 2019 een bezoek krijgen van de inspectie.  
De inspectie zal ook in gesprek gaan met de MR en de RvT.  
 
Kwaliteitszorg (ons onderwijs)  
De kwaliteitszorg van Zuiderbos is een belangrijk element voor de inspectie. 
Liesbeth geeft een korte toelichting op hoe zij de kwaliteitszorg voor 
Zuiderbos heeft omschreven. In het koersplan hebben we onze 
doelstellingen beschreven. Maar waarom vinden we onze doelstellingen 
nou zo belangrijk? Dit beschrijven we in de kwaliteitskaarten. In de 
kwaliteitskaarten beschrijven we wanneer wij vinden dat wij goed onderwijs 
geven, waarom wij de beste mensen nodig hebben en een duurzame 
organisatie zijn. Ik heb klasse, ik ga op zoek, ik werk samen.  
In de kwaliteitscyclus staat beschreven hoe wij de kwaliteit volgen en hoe 
wij het evalueren. Hoe hebben wij zicht op een bepaalde kwaliteit.  
Dit agendapunt zal in de volgende MR vergadering opnieuw besproken 
worden.  

 

    

5 O Rapportage bestuur  

 S Wordt geagendeerd voor de  volgende vergadering.   

    

6 O Rondvraag   

 S Wie schrijft er een stukje voor de oudernieuwsbrief? Marloes pakt dit op.  
Tijdens de ouderavond in Veldhoven is er niemand aanwezig van de MR. Ina 
zal met Jürg afstemmen hoe dit vorm te geven en Luc zal informatie 
doorsturen naar Ina. 

Marloes 
 
Jurg/Luc 

    

7 O Vergaderdata 2018-2019  



 

 S 11 december 2018 
12 februari 2019 
9 april 2019 
21 mei 2019  
25 juni 2019  
Locatie: Kempenlandstraat 11-F, 5262 GJ Vught  

 

 
*Komt de volgende vergadering terug 


