
Notulen:  MR vergadering 
Datum:   13 december 2021    
Tijd:  18.00 - 20.00 
Locatie:  Kempenlandstraat  
Notulist:   Luc Geoffroy Chateau   
Aanwezig:   Liesbeth van den Oever, Lisette Dekkers, Luc Geoffroy Chateau, Karin van 

Nunen, Marloes Spikmans, Jürg Bertens 
Afwezig:  Nico van Puijenbroek, Liesbeth ad Toorn, Petra Smulders, Yvonne Fleuren 
 

Opening vergadering  

   Actie 

Ingekomen stukken/mededelingen: er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Notulen vorige vergadering: (bijlage 1)  
Notulen worden in het algemeen resultaatgericht genoteerd, het zicht op hoe het 
proces verlopen is, is niet altijd herkenbaar. De vraag is wat we als MR willen en 
hoe dit ingevuld moet worden. Per punt op de vergadering kijken wat gevraagd 
wordt is een optie (dus alleen besluitvorming of ook proces). 
Op de notulen zijn geen wijzigingen ontvangen en zijn goedgekeurd.  

 
 

   Actie 

Agendapunten 

    

1 O Samenvatting begroting 2022 & meerjarenbegroting 2022-2026 
(bijlage 2 t/m 5) 

 

 S Karin, Lisette en Luc waren aanwezig bij de audit. De uitleg en 
verantwoording op de vragen waren helder en duidelijk. Belangrijk was 
dat we financieel gezond zijn.  
Kosten verhuizing Helmond was niet terug te vinden, kostenplaatje 
hiervan is nog niet bekend en gemeente zal een deel op zich nemen.  
MR heeft instemmingsrecht, je wil als MR zicht houden op de 
ontwikkelingen en waar het geld naar toe gaat. Welke keuzes worden 
gemaakt en hoe gaan we als MR ons daarin ontwikkelen. Goed om mee 
te nemen hoe dit transparant en overdraagbaar te houden.  
De audit geeft het advies aan de MR om in te stemming met de 
begroting 2022 & meerjarenbegroting 2022-2026.  
De volledige MR geeft instemming op begroting 2022 en de 
meerjarenbegroting 2022-2026 
 
Bestedingsplan 
Zuiderbos moet bij de inspectie aangeven waarom er reserves zijn die 
bovenmatig zijn. Verantwoording staat beschreven in bestedingsplan, 
waarom we de reserves hebben boven de signaalwaarde. En hierbij, hoe 
dit in de komende jaren naar beneden gaat. 
De volledige MR verleent instemming op het bestedingsplan. 

 

    

2 O Professionalisering MR   

 S Als organisatie moet je de visie op medezeggenschap binnen de 
organisatie bepalen. Dit hangt ook samen met het koersplan waar de 
Stichting een bepaalde richting in gaat. Voorstel is om een themadag te 
houden, buiten de bekende paden zoals de bond. Er wordt een 
organisatiepsycholoog of een dergelijke functie uitgenodigd. Sanne plant 

 
 
Sanne  
 



 

een themadag in. Belangrijk is om de vraag van de MR helder te krijgen 
over wat we goed willen onderzoeken. Bij onszelf de vraag duidelijk 
krijgen. En dat wij ook hierin het bestuur meenemen. 

    

3 O Procedure lid raad van toezicht (bijlage 6)  

 S Voor de kerstvakantie gaat de vacature uit en wordt de procedure 
gestart. 

 

    

4 O Veilig werken   

 S Vraag is wat de kaders zijn rondom veilig werken. Er komt van buiten de 
organisatie informatie over allerlei veranderende omstandigheden die 
aansluiten bij het veilig werken. Het MT heeft bij de werkgroep de vraag 
neergelegd en deze kwam bij de MR terug als een vraag naar meer 
training en welke grepen we kunnen gebruiken. 
Noodzakelijk vastpakken mag, maar de vraag blijft wel over wat 
noodzakelijk is. Een stukje deskundigheidsbevordering wat 
handelingsmogelijkheden biedt naast fysiek inperken is nodig.  

 

    

5 O Vakantierooster 2022-2023 (bijlage 7+8)  

 S Er zijn twee vakantieroosters, één waarbij de vrije woensdagmiddag in 
Helmond is meegenomen. Opmerking over het aantal uren dat 
leerlingen in het vso draaien: Maatwerkuur is standaard voor iedereen, 
terwijl dat niet iedere leerling aanwezig is. Waarbij genoteerd moet 
worden dat een aantal vakken niet het volledige programma draaien, 
dus minder uren dan het volgens de richtlijnen zou moeten. We zien 
verschillen tussen diplomagericht en de andere vormen onderwijs.  
Wordt opnieuw geagendeerd voor de MR.  

 

    

6 O Rondvraag  

 S Liesbeth: Notulist Sanne is ook bestuursondersteuner/ teamleider, dus 
Liesbeth gaat kijken of vervanging nodig is.  

 

    

 O Vergaderdata (P)MR  

 S Schooljaar 2021-2022 

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 2 juni 2022 (jaarrekening 2021 en bestuursjaarverslag) 
 

 

*Komt de volgende vergadering terug 

 


