
 

O Onderwerp 

S Situatie 

 

Notulen:   MR Zuiderbos  
Datum:   4 november 2019   
Tijd:  18.00 – 19.00 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) 
Aanwezig ouders: Debby van Dongen, Nico van Puijenbroek, Petra Boer  
Afwezig ouders: Antoinette Zwart, Ingrid Heesters  
 
 

Opening vergadering  
Eric neemt het voorzitterschap van Jürg waar en opent de vergadering om 18.00 uur. Er volgt een 
kennismakingsronde.  

Notulen vorige vergadering:  
De notulen van de MR vergadering van 21 mei 2019 worden tijdens de vergadering van 11 
december 2019 goedgekeurd.  
Actie- en instemmingslijst: de actielijst is niet doorgenomen.  

   Actie 

Ingekomen stukken/mededelingen: 
Uitnodiging van bijeenkomst OPR Meierij VO: Luc heeft de uitnodiging gedeeld met de 
MR. Onderling wordt afgestemd wie daar graag naartoe willen gaan. Sanne stuurt het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband toe aan de leden van de MR.   

 

   Actie 

Agendapunten 

1 O Toelichting organisatie   

 S De bestuurder heeft een korte toelichting gegeven over de organisatie en 
wat de rol van de MR binnen de organisatie is. De onderwerpen die daarna 
ter sprake zijn geweest: 

• Nieuwe leden van de MR krijgen de statuten, reglementen, 
koersplan en overige documenten van de Stichting toegestuurd.  

• Afgesproken dat vanuit de personeelsgeleding Marloes Spikmans en 
Luc Geoffroy Chateau aan zullen sluiten bij de audits van de 
financiële stukken. Van de ouders sluit Nico van Puijenbroek aan. 
De audits zijn ter voorbereiding op de huidige MR vergadering.  

• Er worden een aantal thema’s besproken waarover de MR graag 
met de raad van toezicht in gesprek wil. De onderwerpen zijn: 
lerarentekort, gezonde school, aandacht voor de kleine locaties.  

• De nieuwe leden van de MR willen graag een beeld krijgen bij de 
kleine locaties in Veldhoven en Helmond. Dit zal op korte termijn 
ingepland worden.  

 

    

2 O Vergaderdata   

 S Vergaderdata schooljaar 2019-2020 
Maandag 30 september 2019 
Woensdag 11 december 2019  
Maandag 10 februari 2020 (op thema met raad van toezicht) 
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, Luc Geoffroy Chateau, Nico van 
Puijenbroek.  
Data audits:  
Woensdag 27 november 2019 (begroting 2020) 
Maandag 25 mei 2020 (jaarverslag 2019) 
 

    

3 O Rondvraag  

 S -  
*Komt de volgende vergadering terug 


