
 

O Onderwerp 

S Situatie 

 

Notulen:   MR Zuiderbos  
Datum:   21 mei 2019  
Tijd:  18.00 – 20.00 uur 
Locatie:  Kempenlandstraat 11-F, 5262 GK Vught 
Notulist:   Sanne Verlouw  
Aanwezig personeel: Liesbeth van den Oever (bestuurder),Luc Geoffroy Chateau,  
  Marloes Spikmans, Eric Jeeninga, Petra Smulders 
Afwezig personeel: Jürg Bertens (voorzitter), Fieke van Leeuwen 
Aanwezig ouders: Debby van Dongen, Antoinette Zwart 
Afwezig ouders: Ina de Leeuwen 
 
 

Opening vergadering  
Eric neemt het voorzitterschap van Jürg waar en opent de vergadering om 17.55 uur.  

Notulen vorige vergadering:  
De notulen van MR vergadering van 9 april 2019 zijn door de volledige MR akkoord bevonden.   
Actie- en instemmingslijst: de actielijst is bijgewerkt.  
Opmerkingen: Petra verstuurt de datumprikker voor het etentje en neemt dit over van Jürg.  

   Actie 

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

 

   Actie 

Agendapunten 

1 O Jaarverslag 2018   

 S Het jaarverslag is ter informatie toegelicht aan de MR. Het jaarverslag is een 
verantwoordingsdocument. Zodra het jaarverslag in zijn totaliteit is 
goedgekeurd door de RvT en de accountant wordt deze vóór 1 juli openbaar 
gepubliceerd op de website en bij het ministerie.  

 

    

2 O Schoolgidsen  

 S Er zijn enkele opmerkingen gegeven t.a.v. de schoolgidsen. Deze zullen 
gecommuniceerd worden naar de directiesecretaresses en worden 
verwerkt. De schoolgidsen zijn met instemming van de MR vastgesteld.   

 

    

3 O MR statuut en reglement   

 S Het medezeggenschapstatuut en het medezeggenschapsreglement zijn na 
verwerking van een aantal opmerkingen met instemming van de MR 
vastgesteld.  

 

    

4 O Stand van zaken huisvesting  

 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.  
Vught: we zijn opnieuw met de gemeente in gesprek om een startdatum los 
te krijgen. Daarnaast zal Zuiderbos een aantal raadleden uitnodigen om wat 
meer toelichting te geven over het hele dossier. Er wordt en verkennend 
gesprek ingepland met een marketingstrateeg. Het blijft een stroperig 
proces.  
Veldhoven: de eerste gesprekken met de gemeente zijn hervat. 

 



 

Helmond: samen met RvA wordt geprobeerd Bergopwaarts te bewegen tot 
huurprijsverlaging d.m.v. een taxatierapport van de huurprijs i.r.t. 
marktconform maatschappelijke huurprijzen. Daarnaast wordt een externe 
adviseur ingeschakeld om nog eens mee te denken voor ander 
mogelijkheden voor huurverlaging.  

    

5 O Wanneer vergaderen met RvT?  

 S 1x op thema (maatschappelijke ontwikkelingen) =maandag 9 december ‘19 
1x voortgang/evaluatie = donderdag 4 juni ‘20 

 

    

6 O Vergaderdata   

 S Vergaderdata schooljaar 2018-2019 
21 mei 2019  
25 juni 2019 = gaat niet door, alleen als dit noodzakelijk is.  
 
Vergaderdata schooljaar 2019-2020 
Maandag 30 september 2019 
Maandag 9 december 2019 (op thema met raad van toezicht)  
Maandag 10 februari 2020 
Maandag 6 april 2020 
Donderdag 4 juni 2020 (voortgang / evaluatie met raad van toezicht)  
Maandag 29 juni 2020 - incidenteel 
Locatie: Kempenlandstraat 11-F, 5262 GJ Vught 
 
Financiële audits:  
Bij de financiële audits (voorafgaand aan de reguliere MR vergadering) 
zullen aansluiten: Marloes Spikmans, Eric Jeeninga, Luc Geoffroy Chateau, 
Debbie van Dongen.  
Data audits:  
Woensdag 27 november 2019 (begroting 2020) 
Maandag 25 mei 2020 (jaarverslag 2019) 
 

 

    

7 O Rondvraag  

 S -  
*Komt de volgende vergadering terug 


