
 

O Onderwerp 

S Situatie 

 

Notulen:  MR vergadering 
Datum:   14 februari 2022 
Tijd:  18.00 - 20.00 
Locatie:  Kempenlandstraat  
Notulist:   Sanne Verlouw   
Aanwezig personeel:  Liesbeth van den Oever, Lisette Dekkers, Luc Geoffroy Chateau, 
  Marloes Spikmans, Jürg Bertens, Petra Smulders, Yvonne Fleuren 
Aanwezig ouders: Nico van Puijenbroek, Liesbeth ad Toorn 
Afwezig personeel: Karin van Nunen  
Afwezig ouders:  -  
 

Opening vergadering  

   Actie 

Ingekomen stukken/mededelingen:  
Uitnodiging Meierij VO – op weg naar inclusieve Meierij (bijlage 1): 
Samenwerkingsverband de Meierij VO heeft een uitnodiging gestuurd om deel te 
nemen aan de bijeenkomst ‘op weg naar een inclusieve Meierij’ welke plaatsvindt 
op woensdag 6 april bij de Mytylschool te Den Bosch.  
Vanuit Zuiderbos zit medewerker Eric Jeeninga bij de OPR van de Meierij VO. 
Ouder Liesbeth zal deelnemen aan deze bijeenkomst.   
 
Benoeming lid raad van toezicht: één lid van de raad van toezicht zit er op 
voordracht van de MR. In februari heeft er een sollicitatieronde plaatsgevonden 
voor een nieuwe lid op voordracht van de MR. Jürg en Luc hebben samen met 
twee leden van de raad van toezicht het gesprek gevoerd met mevrouw Bea 
Rombouts. Zowel de raad van toezicht, het bestuur en de MR zijn zeer content met 
Bea Rombouts als nieuw lid van de raad van toezicht van Stichting Zuiderbos.  
 
Notulen vorige vergadering 13-12-2021 (bijlage 2): 
Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de notulen van 13 december 2021 en zijn 
goedgekeurd door de MR. De notulen worden vanaf heden per e-mail 
gecommuniceerd door Sanne en per e-mail goedgekeurd, zodat de notulen eerder 
gepubliceerd kunnen worden.   

 
 
 
 
 
 
Liesbeth 
(ouder) 

   Actie 

Agendapunten 

    

1 O Vakantierooster 2022-2023 (bijlage 3+4)  

 S Het vakantierooster 2022-2023 stond ter instemming geagendeerd voor 
de vergadering van 13 december. Er zijn toen een aantal inhoudelijke 
opmerkingen en vragen gesteld, waardoor instemming niet heeft 
plaatsgevonden. Deze vragen en opmerkingen zijn in de teams 
besproken op de locaties. Er ligt een bredere vragen over bijvoorbeeld 
de invulling van onderwijstijd en studiedagen etc. Er is afgesproken met 
de teamleiders van de locaties dat we deze inhoudelijke opmerkingen bij 
het opstellen van het volgende vakantierooster van 2023-2024 aan het 
begin van het proces gaan bekijken. De teamleiders zijn hiermee 
akkoord. 
De volledige MR heeft na toelichting van bovenstaande instemming 
verleend aan het vakantierooster 2022-2023.   

 



 

    

2  Communicatie   

  Liesbeth (ouder) heeft tijdens de vergadering aangegeven dat de 
communicatie vanuit Zuiderbos richting ouders niet altijd goed/handig 
verloopt. Zij heeft een aantal voorbeelden geschetst met vervolgens de 
vraag richting de personeelsgeleding van de MR hoe hier mee om te 
gaan. Zowel de personeelsgeleding als de bestuurder van Zuiderbos 
heeft een toelichting gegeven over ‘waarom’ Zuiderbos bepaalde keuzes 
maakt. Soms is dat uit het perspectief van het kind en de ouder, soms 
vanuit wetgeving en vastgestelde protocollen. Het ‘waarom’ of ‘hoe’ 
Zuiderbos communiceert hangt ook erg samen met de sociale media van 
tegenwoordig. Soms bereikt nieuws zich eerder via sociale media dan 
dat Zuiderbos de mogelijkheid krijgt om het te delen met ouders/ 
leerlingen. Zuiderbos probeer te allen tijde zuiver te zijn in de 
communicatie.  
 
Daarnaast geeft Liesbeth (ouder) aan dat de communicatie rondom 
corona niet goed verliep en er vanuit verschillende lagen uit de 
organisatie contact met haar werd gezocht. Het kan natuurlijk nooit 
gebeuren dat leden van de MR op persoonlijke titel kunnen worden 
aangesproken. Dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren en Zuiderbos zal 
hier aandacht aan besteden.  

 

    

3  Koersplan  

  Stichting Zuiderbos gaat haar koersplan herijken. Op 15 februari is er een 
interne studiedag georganiseerd voor alle medewerkers waar we in 
gesprek gaan over de toekomst van Zuiderbos. We kijken dan zo’n 5 jaar 
verder. ‘Wat komt er op ons af, wat betekent dat voor Zuiderbos.’  
Bestuurder Liesbeth van den Oever wil ook heel graag met ouders in 
gesprek over het koersplan. Zij heeft de vraag gesteld aan Nico en 
Liesbeth (ouder) hoe we dit vorm kunnen geven. Liesbeth (ouder) en 
Nico zullen hierover nadenken een terugkoppeling geven aan Sanne.  

 
 
 
 
 
Nico – 
Liesbeth 
(ouder) 

    

4  Veiligheid   

  Bestuurder Liesbeth heeft een terugkoppeling gegeven over wat er 
gevraagd werd in de notulen van 13 december 2021. De vragen zijn 
besproken binnen het MT en uitgezet binnen de werkgroep Veilig 
Werken.  
Er zijn geen wettelijke kaders rondom veilig werken. Er zijn duidelijk 
verschillende richtlijnen binnen het onderwijs en de zorg. Deze 
richtlijnen zijn bestudeerd en naast de protocollen van Zuiderbos  
gelegd. Er zijn voor de werkgroep veilig werken een aantal opdrachten 
geformuleerd: 

- Het toestemmingsformulier voor ouders wordt inhoudelijk 
aangepast.   

- Als er zowel iemand uit de zorg als uit het onderwijs voor de klas 
staat is het momenteel niet duidelijk wie wat mag doen in het 
kader van veiligheid. Daarvan is gezegd dat dit samen met de 
zorginstellingen uitgezocht gaat worden.  

 



 

- Er wordt aandacht besteed aan het zogenoemde ‘grijze gebied’,  
wanneer grijp je nu fysiek in? De focus moet hier vooral liggen 
op de preventie. Hoe kunnen we voorkomen dat fysiek ingrijpen 
niet nodig hoeft te zijn. Bij de deskundigheidsbevordering 
binnen de teams wordt hier aandacht aan besteed.  

- Zuiderbos geeft momenteel cursussen op het gebied van Veilig 
Werken aan andere scholen.  

    

5 O Rondvraag  

 S Themavergadering met raad van toezicht: de themavergadering met de 
raad van toezicht wordt verzet naar de vergadering van 8 juni 2022. De 
MR denkt na over het thema ‘Inclusiever onderwijs’.   

 

    

 O Vergaderdata (P)MR  

 S Schooljaar 2021-2022 

Maandag 11 april 2022 
Woensdag 8 juni 2022  
Maandag 11 juli 2022 
Locatie: Kempenlandstraat 11-F, 5262 GJ Vught 
 
Met raad van toezicht: 
Op thema: maandag 8 juni 2022 
 
Financiële audits:  
Donderdag 2 juni 2022 (jaarrekening 2021 en bestuursjaarverslag) 
 

 

*Komt de volgende vergadering terug 


