
 

O Onderwerp 

S Situatie 

 

Notulen:   MR Zuiderbos  
Datum:   11 december 2018 
Tijd:  18.00 – 20.00 uur 
Locatie:  Zuiderbos Vught 
Aanwezig:  Liesbeth van den Oever, Jürg Bertens, Eric Jeeninga,  

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

Aanwezig ouders:  Antoinette Zwart 
Afwezig ouders: Ina de Leeuwen, Debby van Dongen 
 

Opening vergadering  

Jürg opent de vergadering en heet Petra Smulders welkom. Petra zal afwisselend met Fieke van 
Leeuwen aanwezig zijn bij de MR vergadering. Zo is ook de locatie Veldhoven weer 
vertegenwoordigd.  

Notulen vorige vergadering: de notulen van 25 september 2018 zijn goedgekeurd.  

   Actie 

Ingekomen stukken/mededelingen: 
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 

 

   Actie 

Agendapunten 

1 O Stand van zaken nieuwbouw Vught   

 S Terugkomend op de notulen van de vorige vergadering is het proces 
rondom de nieuwbouw Vught opnieuw vertraagd. Liesbeth durft niet 
opnieuw uitspraak te doen over wanneer het plan door de Raad van de 
gemeente besproken gaat worden. Wordt vervolgd.   

 

    

2 O Begroting 2019 + meerjarenbegroting 2019-2023  

 S De begroting 2019 sluit met een negatief resultaat van € 7.132,00. De 
bestuurder is erg tevreden over de begroting 2019 en het 
meerjarenperspectief. De begroting zal in het vervolg vooraf besproken 
worden met een klein groepje vanuit de PMR (audit). De volledige MR stemt 
in met de begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2023. 

 

    

3 O Lerarenregister  

 S Het definitieve standpunt t.a.v. de gegevens aanlevering bij DUO van 
Zuiderbos is geformuleerd. Dit houdt in dat Zuiderbos de gegevens van 
medewerkers niet aanlevert aan DUO. Afdeling personeelszaken heeft het 
voorwerk in werking gezet, als er straks met dwingende toon gezegd wordt 
dat de gegevens aangeleverd moeten gaan worden, kan het snel gedaan 
worden. Minister Slob zal half/eind december opnieuw uitspraak doen over 
het lerarenregister. De PMR staat achter het standpunt van het bestuur.  

 

    

4 O Inspectie   

 S 22 januari 2019 staat het startgesprek van de inspectie met het bestuur 
gepland. Vanuit het startgesprek met het bestuur wordt er gekeken waar 
het  verificatieonderzoek gehouden wordt.  
 
 

 

    



 

5 O Rapportage bestuur   

 S De bestuurder van Zuiderbos  rapporteert 2 keer per jaar aan de MR over 
de ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie. De rapportages lopen 
gelijk aan de rapportage aan de raad van toezicht. De eerste rapportage 
vindt plaats in oktober van ieder jaar aan de hand van het toetsingskader 
van de bestuurder, de 2e rapportage in juni in de vorm van het jaarverslag 
Liesbeth licht haar rapportage toe. Vragen worden beantwoord.  

 

    

6 O Rondvraag   

 S -  

    

7 O Vergaderdata 2018-2019  

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

 

*Komt de volgende vergadering terug 


