
MR-vergadering 18/12/2017 

 

Aanwezig: Henk, Gerry, William, Bregje, Bas 

 

Bas opent de vergadering en heet William welkom als nieuw lid. 

Johan heeft plaatsgenomen in de GMR. 

 

Mededelingen Henk: 

 

 Leerlingen: 

Tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018 staan er tot nog toe 23 kinderen ingeschreven. 

Indien er geen leerling meer bijkomt zou het leerlingenaantal iets dalen. Voor het ‘teljaar’ 

daarna staan er nu al meer leerlingen ingeschreven dan er zullen vertrekken. 

De leerlingenraad heeft samen met de hulpouders en een paar leerkrachten opnieuw een 

filmavond voor de groepen 1 t/m 5 georganiseerd. 

Het vervolg van muziek met een staartje loopt nog steeds. Daarna zullen we gaan kijken hoe 

we verder kunnen. 

 

Personeel: 

De Kleine meneer Henk heeft een geweldig jubileumfeest gehad op 8 november. De krant en 

zelfs de televisie waren aanwezig om verslag te doen. Het leukst was dat Kleine meneer Henk 

een topdag heeft gehad. 

Juffrouw Ingrid heeft ervoor gekozen haar afscheid alleen met team- en oud- teamleden te 

vieren. Dit gebeurde op 3 november in Den Bosch waar we konden zien wat voor werk 

juffrouw Ingrid is gaan doen. 

Dirk van de Wijdeven heeft op 1 december de taak van juffrouw Ingrid overgenomen. 

Ilse DHondt heeft een vaste aanstelling gekregen. 

De vervanging van groep 4 op vrijdag: Uiteindelijk heeft Henk het voor elkaar gekregen om in 

ieder geval tot het eind van het schooljaar Els voor groep 4 te zetten. 

Staking 12 december jl.: Wij staan achter de punten waarvoor gestaakt wordt. De directeur 

bestuurder had besloten om alle scholen in Boxtel op 12 december te sluiten. We zijn met 

een aantal collega’s bijeengekomen om te vergaderen over de verlichting van de werkdruk.  

 

 

 



Ouders: 

Enkele ouders hebben het plan opgenomen om de speelplaatsen en de schooltuin wat 

anders te gaan indelen. Er is een voorstel binnengekomen wat nog bekeken moet worden en 

moet worden teruggekoppeld naar de werkgroep. We zijn hier nog niet aan toe gekomen. 

William van de Haterd heeft plaats genomen in de MR en Johan van de Minkelis heeft 

plaatsgenomen in de GMR 

 

Onderwijs: 

 

Met het team en onze begeleidster voor cultuuronderwijs gaan we op 1 februari 2018 verder 

met het volgende studiemoment. 

Op 18 januari 2018 hebben we een studiemoment met het team en gaan we werken aan 

onze onderwijskundige toekomst. 

 

Ingekomen en verstuurde post: 

De notulen van de GMR zijn binnengekomen. 

 

Nieuwe taakverdeling: 

Bas blijft de officiële voorzitter. 

Praktische invulling: 

We zitten de vergaderingen afwisselend voor. 

De notulen worden ook afwisselend gemaakt. De agenda wordt door de voorzitter van de 

vergadering gemaakt en doorgestuurd. 

 

Stappenplan verkiezingen: 

Bregje zet de documenten in de MR- map op de server. Bas vraagt na hoe het zit met de beveiliging 

en de share-points etc. 

Gerry past het stappenplan. 

Het huishoudelijk reglement moet worden aangepast worden op het puntje rooster van aftreden. 

Tevens moet de datum dan worden aangepast.  (Bregje) 

Het jaarverslag 2016-2017 moet nog op de site geplaatst worden. (Bregje) 

 

Scholing/ training MR-leden. 

Bas gaat navraag doen bij het bestuur over de scholing van MR-leden. 

 



Actiepunten van de vorige vergadering: 

 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage moet door de MR goedgekeurd worden. 

Bas gaat hier bij Johan navraag over doen. 

De agenda en de notulen van de oudervereniging komen op de website.  

 

WVTTK:  

We moeten ons wat meer profileren. Bas en William stellen zich nogmaals voor via het ouderportaal.  

Bregje kijkt de archieffunctie na binnen ouderportaal of vraagt het na. 

 

Vaststellen van de volgende agenda: (De rolverdeling gebeurt op alfabetische volgorde) 

Voorzitter William, + agenda 

Notulant: Gerry 

 De MR-vergadering van 15 januari 2018 komt te vervallen.  

 Terugkoppeling van Bas betreffende de oudervereniging (notulen/ agenda/ hoogte 

ouderbijdrage/ begroting) (en van de Cloud) 

 Bregje werkt het huishoudelijk reglement bij. (Rooster van aftreden) 

 Bas vraagt na bij de stichting hoe het zit met budget voor scholing. 

 William maakt een opzet voor profilering oudergeleding. Dit kan dan op het ouderportaal 

geplaatst worden en op de jaarplanning voor het begin van het schooljaar. 

 William maakt de jaarplanning digitaal. 

 William vraagt bij Johan na hoe de terugkoppeling vanuit de GMR zal gaan plaatsvinden. 

 Evalueren TSO  

 William vraagt na hoe het zit met het totaal aantal uren wat een leerling moet maken en dan 

m.n. de overgangsleerlingen. 

 

Vaststellen van de notulen van 30-10-2017: 

Zodra we van iedereen akkoord hebben gaan ze op de website. 

 

Rondvraag: - 

Sluiting. 

 

 

 

 



 


