
 

O Onderwerp 

S Situatie 

 

Notulen:  MR vergadering 
Datum:   18 oktober 2021  
Tijd:  18.00 - 20.00 
Locatie:  Kempenlandstraat  
Notulist:   Mariëlle van der Ven (t/m punt 4) 
Aanwezig:   Jürg Bertens, Petra Smulders, Luc Geoffroy Chateau, Marloes 

Spikmans, Lisette Dekkers, Karin van Nunen, Liesbeth aan den Toorn, 
Nico van Puijenbroek,  

(t/m punt 4)  Liesbeth van den Oever, Mark Oldenburg, Els van Rosmalen,  
Afwezig:   Sylvia Stevens 
 
 

Opening vergadering  

   Actie 

Notulen vorige vergadering  
Er zijn geen wijzigingen ontvangen. 

 
 

   Actie 

Agendapunten 

    

1 O Welkom nieuwe MR leden ouders  

 S Jürg opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgt een 
kennismakingsronde. 

 

    

2 O Overlijden van Addie  

 S Addie gaat heel erg gemist worden. Binnenkort is de eerste raad van 
toezicht vergadering gepland. Hier wordt gekeken hoe het moet voor de 
vervanging van Addie. Deze persoon is op voordracht van de MR.  
Er liggen profielschetsen en worden indien nodig aangepast. 
De eerste verkenning zal door de RvT zijn, gesprekken vinden plaats met 
een afvaardiging van RvT, bestuurder en MR. Alvast eens in stilte 
rondkijken in je netwerk kan zeker geen kwaad. 

 

    

3 O Inzet NPO gelden  

 S Er is een scan gemaakt voor de start waar het geld op ingezet kan 
worden. Er zijn stichtingsbrede en lokale ontwikkelingspunten 
beschreven die opgepakt worden.  
Deze informatie staat in de schoolgids, maar deze wordt wellicht niet 
door ouders bekeken. Zuiderbos zal in de oudernieuwsbrief de NPO 
gelden benoemen en concreet maken hoe dit ingezet wordt.  
De verantwoording van de NPO gelden komt terug in het jaarverslag en 
de begroting.  
De volledige MR is ingestemd met het plan.  

 

    

4 O Veilig werken, vastpakken en vasthouden (ook juridisch n.a.v. nieuwe 
wetgeving/inzichten onderwijs en jeugdzorg) 

 

 S Bij Herlaarhof wordt er niemand meer vastgepakt, ook niet bij escalatie. 
Ook op andere plekken, (niet)residentieel, scholen, werk- en 
dagbesteding gebeurt dit minder of niet meer. Buiten de veiligheid kan 

 
 
MT 



 

dit ook problemen geven als het gaat om (rechts)positie en 
handelingsmogelijkheden van collega’s.  
Dit is een vraagstuk voor het MT. Zij zijn hier al mee bezig en gaan 
verkennen wat er aan de hand is. Waarom doen ze het niet meer en in 
welke situatie? Welke relatie heeft dit met het onderwijs?  
Daarna gaat ze kijken welke acties hierop uitgezet gaan worden. En 
toetsen dit bij de werkgroep Veilig werken.  

    

5 O Opzet, toekomst en structuur MR (professionalisering)  

 S De MR (personeel en ouders) hebben gesproken over het gewenste te 
volgen proces en route met betrekking tot dit punt. De uitkomst hiervan 
is de wens van de MR om onder begeleiding van een externe deskundige 
de opstart van dit proces in 2 stukken te hakken: (moment/dag 1)MR 
met deskundige, (moment/dag2) MR met Liesbeth en/of volledig MT en 
deskundige. Nico heeft in zijn netwerk iemand die in deze materie thuis 
is. Hij gaat deze benaderen voor advies/doorverwijzing.   

 

    

 O Vergaderdata (P)MR  

 S Schooljaar 2021-2022 

Maandag 13 december 2021 
Maandag 14 februari 2022 
Maandag 11 april 2022 
Woensdag 8 juni 2022, kan niet op een maandag!  
Maandag 11 juli 2022 
Locatie: Kempenlandstraat 11-F, 5262 GJ Vught 
 
Met raad van toezicht: 
Op thema: maandag 14 februari 2022 
Voortgang/evaluatie: woensdag 8 juni 2022 
 
Financiële audits:  
Donderdag 9 december 2021 (begroting 2022 en meerjarenbegroting)  
Donderdag 2 juni 2022 (jaarrekening 2021 en bestuursjaarverslag) 

 

    
*Komt de volgende vergadering terug 


