
 

O Onderwerp 

S Situatie 

 

Notulen:   MR Zuiderbos  
Datum:   11 december 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 Geoffory Chateau,  
   Marloes Spikmans, Eric Jeeninga, Jürg Bertens  
Afwezig personeel: Petra Smulders  
Aanwezig ouders:  Debby van Dongen, Nico van Puijenbroek, Petra Boer, Ingrid Heesters 
Afwezig ouders:  Antoinette Zwart  
 

Opening vergadering  
Jürg opent de vergadering. Er volgt een korte voorstelronde voor Ingrid. 

Notulen vorige vergadering 21 mei 2019 & 4 november 2019: Beide notulen zijn door de volledige 
MR goedgekeurd en worden op de website geplaatst.  

• Wanneer keuren we de notulen goed i.v.m. reactie dat de notulen laat openbaar worden 
gesteld? In het vervolg worden de notulen per e-mail naar de MR verstuurt, waarna er een 
aantal dagen de mogelijkheid is om op- of aanmerkingen te geven. Daarna zullen de notulen 
op de website geplaatst worden. Voor het personeel wordt dit kenbaar gemaakt via een 
bericht via Insite.  

   Actie 

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

 

   Actie 

Agendapunten 

1 O Begroting 2020 & meerjarenbegroting 2020-2024  

 S Kadernota: Is ter informatie door de bestuurder toegelicht. In de kadernota 
staat het financiële beleid van Zuiderbos en de manier van het opstellen van 
de begroting. Elk jaar worden de kaders geëvalueerd en eventueel 
bijgesteld. Dit jaar heeft er een wijziging plaatsgevonden in de 
afschrijftermijnen. Er zijn middelen die langer mee kunnen, maar ook 
middelen die eerder vervangen moeten worden. De afdeling ICT heeft 
nieuwe afschrijvingsnormen geadviseerd. De leermiddelen staan in de 
afschrijftermijn op 8 jaar, waarbij de MR aangegeven heeft om dit opnieuw 
te bekijken, omdat dit niet voor alle leermiddelen haalbaar is. Hier wordt 
opnieuw naar gekeken.  
 
Samenvatting en verantwoording begroting 2020: ligt ter instemming voor 
aan de MR en is toegelicht door de bestuurder.  Het kalenderjaar 2020 sluit 
met een negatief resultaat van € 232.962,00. Het leerlingenaantal blijft 
stabiel bij Zuiderbos en daar gaan we in het meerjarenperspectief ook 
vanuit. De staat van baten en lasten is door de bestuurder inhoudelijk 
toegelicht. 
In het kader van het lerarentekort heeft Zuiderbos ervoor gekozen om meer 
fte aan te nemen. Dit betekent een stijging van de personeelslasten. Voor 1 
jaar zijn er frictie kosten opgenomen. Voor deze twee keuzes is een 
bestemmingsreserve ingericht.  
 

 



 

Risicoanalyse: is ter informatie toegelicht door de bestuurder. Dit jaar is 
voor het eerst een risicoanalyse opgesteld en toegevoegd aan de begroting. 
De risicoanalyse wordt jaarlijkse bijgesteld.  
 
De volledige MR stemt in met de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 
2020-2024.  

    

2 O Concept vakantierooster 2020-2021  

 S De MR stemt in met het concept vakantierooster 2020-2021. Met de 
volgende opmerkingen:  

• Studiedagen op verschillende dagen plannen. Zowel de verplichte 
als de niet verplichte dagen.  

• Voor de tweede week van de meivakantie volgt Zuiderbos het 
Brabant Overleg. De MR stemt hiermee in.  

• De extra studiedagen die gepland staan in juni 2021 wil de MR 
graag een week later plannen i.v.m. de rapporten en evaluaties van 
de OPP’s. Dit wordt aangepast.  

 

    

3 O Staking januari 2020  

 S Er is een nieuwe staking uitgroepen door AOB op 30 & 31 januari. Deze 
staking wordt gesteund door meerdere partijen.  
Het standpunt/gedachte van het MT is als volgt: Het MT omarmt niet dat de 
school 2 dagen moet sluiten. Daarom willen zij aangegeven om op 
donderdag 30 januari een ludieke actie te doen op school met leerlingen 
en/of ouders. Eventueel kan de vrijdag de school dan wel sluiten.  Het 
standpunt van het MT wordt na de kerstvakantie gecommuniceerd.  

 

    

4 O Ouderparticipatie Helmond  

 S Jürg kijkt nog in Helmond of er iemand is van ouders die aan wil sluiten bij 
de MR. Voor alsnog laten we het zoals het is. Iedereen zal nadenken over 
deelname van de OPR.  

 

    

5 O Ouderbetrokkenheid algemeen in relatie tot de MR   

 S Ouders nadenken over interesses en kijken of we vooraf aan de MR 
vergadering al vooroverleg kunnen hebben over bepaalde onderwerpen.  

 

    

6 O Rondvraag  

 S Sanne zal een voorzet doen voor een extra PMR vergadering in januari.  
Volgende vergadering zal er een analyse van de ouderbijdrage geagendeerd 
worden.  

 

    

7 O Vergaderdata   

 S Schooljaar 2019-2020 
Maandag 10 februari 2020  
Maandag 6 april 2020 
Donderdag 4 juni 2020 
Maandag 29 juni 2020 
Locatie: Kempenlandstraat 11-F, 5262 GJ Vught 
 

 



 

Met raad van toezicht: 
Op thema: maandag 10 februari 2020 
Voortgang/evaluatie: donderdag 4 juni  
 
Financiële audits:  
Maandag 25 mei 2020 (jaarverslag 2019) 

*Komt de volgende vergadering terug 


