
 

O Onderwerp 

S Situatie 

 

Notulen:   MR vergadering Zuiderbos  
Datum:   9 april 2019 
Tijd:  18.00 – 20.00 uur 
Locatie:  Kempenlandstraat 11-F, 5262 GK Vught 
Notulist:   Sanne Verlouw  
Aanwezig personeel: Liesbeth van den Oever (bestuurder) Jürg Bertens (voorzitter),  
  Luc Geoffroy Chateau, Marloes Spikmans, Eric Jeeninga 
Afwezig personeel: Fieke van Leeuwen, Petra Smulders  
Aanwezig ouders: Ina de Leeuwen, Debby van Dongen  
Afwezig ouders: Antoinette Zwart  
 

Opening vergadering  
De voorzitter opent om 18.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  

Notulen vorige vergadering 
De notulen van 12 februari 2019 zijn door de volledige MR akkoord bevonden.  

   Actie 

Ingekomen stukken/mededelingen: 
Terugkoppeling vakantierooster 2019-2020: het vakantierooster is na de vergadering 
van 12 februari 2019 niet meer gewijzigd en heeft tijdens die vergadering zijn 
instemming gekregen.  

 

   Actie 

Agendapunten 

1 O MR reglementen en statuten   

 S Mondelinge toelichting van Luc. Luc heeft navraag gedaan bij de notaris om 
de reglementen van het so en vso samen te voegen in één reglement. Er 
wordt door Sanne bij andere scholen navraag gedaan hoe zij de 
reglementen vorm hebben gegeven. Wordt geagendeerd voor de volgende 
vergadering.  

 
 
Sanne 

    

2 O Stand van zaken nieuwbouw  

 S De bestuurder heeft een mondelinge toelichting gegeven over de stand van 
zaken wat betreft de nieuwbouw in Vught en de huisvesting van de locaties 
Veldhoven en Helmond.  

 

    

3 O Vaste vergaderavond   

 S Met ingang van het schooljaar 2019-2020 worden de MR vergaderingen 
ingepland op maandagavond i.p.v. dinsdagavond.  

 

    

4 O Inspectie   

 S De bestuurder heeft een mondelinge toelichting gegeven over haar  
ervaringen van het inspectiebezoek. Het is een prettig proces geweest 
waarbij er veel ruimte voor dialoog was. De inspectie is erg enthousiast over 
Zuiderbos. Alle locaties zijn voldoende op orde.   

 

    

5 O Vrijwillige ouderbijdrage   

 S Het voorstel om de vrijwillige ouderbijdrage van het so te verhogen van  
€25,- naar €30, ligt ter instemming voor bij de MR -. De volledige MR stemt 
in met deze verhoging. Het bedrag voor het vso (€40,-) blijft ongewijzigd.  

 



 

In het huidige schooljaar 2018-2019 is voor het eerst gezegd dat ouders de 
vrijwillige ouderbijdrage alleen per bank kunnen overmaken. In de praktijk 
blijkt dat er weinig respons is. We gaan in het schooljaar 2019-2020 de 
mogelijkheid om de bijdrage ook contact te betalen weer openstellen.  
We evalueren einde schooljaar 2019-2020 wat de inkomsten zijn van de 
vrijwillige ouderbijdrage en bekijken dan of we het voor het schooljaar 
2020-2021 weer bij moeten stellen.  

    

6 O Rondvraag   

 S De notulen van de vorige vergadering worden voortaan officieel akkoord 
bevonden door de MR. Vervolgens worden deze op de website geplaatst.  
 
Etentje met de MR wordt ingepland. Jürg verstuurd een datumprikker.  

Sanne 
 
 
Jürg 

    

7 O Vergaderdata 2018-2019  

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

 

*Komt de volgende vergadering terug 


