
 

O Onderwerp 

S Situatie 

 

Notulen:   MR Zuiderbos  
Datum:   10 februari 2020   
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, Petra Smulders  
Afwezig personeel:  - 
Aanwezig ouders:  Debby van Dongen, Nico van Puijenbroek, Ingrid Heesters, Antoinette Zwart 
Afwezig ouders:  Petra Boer 
Aanwezig gasten: Jan van den Heuvel (voorzitter rvt), Addie Smolders (lid rvt)  
 

Opening vergadering  
Jürg opent de vergadering en heet Jan van den Heuvel (voorzitter raad van toezicht) en Addie 
Smolders (lid raad van toezicht) welkom. Twee keer per schooljaar sluit de voorzitter en een lid van 
de raad van toezicht aan bij de MR vergadering. Één keer zal de raad van toezicht meepraten over 
een thema waar de MR het graag over wil hebben en één keer per jaar zal de raad van toezicht 
aansluiten voor de evaluatie van het kalenderjaar.  

Notulen vorige vergadering 11 december 2019: de notulen zijn goedgekeurd.  

   Actie 

Ingekomen stukken/mededelingen: 
Vakantierooster 2020-2021: Sanne heeft een korte toelichting gegeven over het 
vakantierooster en de volledige MR heeft ingestemd met het vakantierooster 2020-
2021.  

 

   Actie 

Agendapunten 

1 O Themagesprek raad van toezicht  

 S De maatschappelijke ontwikkelingen en wat betekent dit voor Zuiderbos? 
Er wordt met de MR gesproken over een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op onze doelgroep. Er wordt 
dialoog gevoerd en meningen worden uitgewisseld.  
Er wordt gesproken over:  

• de veranderende maatschappij en de veranderende 
omstandigheden waar kinderen momenteel in leven en wat heeft 
dit voor effect heeft op onze doelgroep.  

• hoe gaan wij als school om met deze snel veranderende 
maatschappij? Door de complexere doelgroep wordt de 
pedagogische uitdaging veel groter.  

• transitiejeugdzorg en de complexe kaders die gesteld zijn vanuit de 
zorgkant. 

• er wordt onderling gesproken over de ervaringen met de 
verschillende zorgpartners.  

• de doorlooptijd van leerlingen en de verschillende arrangementen 
die Zuiderbos aan kan bieden aan andere scholen.   

• Cao onderhandelingen.  

• Veiligheid en werkdruk.  

 

    

2 O Staking  



 

 S Zuiderbos heeft zich tijdens de laatste staking in januari laten zien in Den 
Haag. Luc heeft de MR een korte toelichting gegeven over het doel en de 
inhoud van deze stakingsdagen. Er zijn een aantal artikelen geplaatst in het 
Brabants Dagblad.  

 

    

3 O OPR’s: route, kandidaten en diversen.  

 S Een OPR toetst het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De 
route om deel te nemen aan de OPR is moeilijker geworden. Er moeten 
voortaan aanbevelingsbrieven gestuurd worden. Als er iemand deel wil 
nemen aan de OPR kan informatie opgevraagd worden bij Eric.  

 

    

4 O Analyse ouderbijdrage  

 S In de vergadering van 19 april 2019 is afgesproken dat er na ongeveer een 
jaar een analyse zou komen over de inkomsten van de vrijwillige 
ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt minimaal betaald door 
ouders. Er wordt door de MR meegedacht om de respons van de vrijwillige 
ouderbijdrage te vergroten. In juni zal er een nieuwe analyse gemaakt 
worden en gekeken worden of/ en hoe we de respons eventueel kunnen 
vergroten.  

 

    

5 O Rondvraag  

 S -  

    

6 O Vergaderdata   

 S Schooljaar 2019-2020 
Maandag 6 april 2020 
Donderdag 4 juni 2020 
Maandag 29 juni 2020 
Locatie: Kempenlandstraat 11-F, 5262 GJ Vught 
 
Met raad van toezicht: 
Voortgang/evaluatie: donderdag 4 juni  
 
Financiële audits:  
Maandag 25 mei 2020 (jaarverslag 2019) 
 
Schooljaar 2020-2021 
Maandag 12 oktober 2020  
Maandag 7 december 2020  
Maandag 8 februari 2021  
Maandag 12 april 2021 
Maandag 7 juni 2021 
Maandag 12 juli 2021 
Locatie: Kempenlandstraat 11-F, 5262 GJ Vught 
 
Met raad van toezicht: 
Op thema: maandag 8 februari 2021 
Voortgang en evaluatie: maandag 7 juni 2012 
 

 



 

Financiële audits:  
Maandag 23 november (begroting, meerjarenbegroting, formatieplan) 
Woensdag 26 mei (jaarverslag 2020) 
 

*Komt de volgende vergadering terug 


