
Notulen MR vergadering 19-02-2018 
 
Aanwezig:  Bas, William, Gerry, Henk( Gedeeltelijk) 
Afwezig: Bregje  
1 toehoorder: Patricia Boekhorst (Moeder Jesse gr 6) 
 

1. Opening door William 
 

2. Mededelingen: Jaarrooster: 2018-2019: Komt de volgende vergadering op de agenda. 
Invoering verkorte pauze groep 6: Bregje gaat in deze tijd uit de groep en wordt momenteel 
vervangen door Henk. Dit kan geen overblijfmoeder zijn, omdat het hier over lestijd gaat. 
Overblijfouders:  Er gaan 3 overblijfmoeders stoppen. Degenen die deze plaatsen gaan 
innemen moeten in ieder geval in het bezit zijn van een verklaring van goed gedrag. 
 

3. Mededelingen Henk 

Leerlingen: 

De meest relevante zaken sinds de vorige bijeenkomst zijn: 

· Op dit moment zitten er 200 kinderen op onze school. Tot nu toe zullen er nog steeds een 

paar kinderen meer vertrekken in de zomervakantie dan dat er voor 1 oktober bij zullen komen 

maar het verschil is klein. Er zullen nog een paar kinderen tussentijds vertrekken maar er staan 

ook alweer enkele kinderen klaar om ingeschreven te worden. 

· De leerlingen hebben Kerst en carnaval gevierd. Tijdens de carnavalsviering is een 

Hobbendonkenprinses uit de bovenbouw gekozen. De criteria om tot prins of prinses te 

kunnen worden verkozen waren: ze kan goed luisteren en staat altijd voor iedereen klaar en ze 

is altijd vriendelijk. Dat is toch mooi! De andere kandidaten voldeden ook aan dezelfde criteria 

zodat loting moest beslissen wie de winnaar was. 

· Onlangs is met een vertegenwoordiger van de Gemeente Boxtel overleg gevoerd hoe de zij 

onze school kan helpen om een verlengde schooldag te gaan organiseren die in het teken staat 

van muziek, dans en drama. Morgen vindt overleg plaats met Michel Bergman die dit vanuit 

Cultuurbox begeleidt. 

Personeel: 

· Meneer Jos zal binnen enkele maanden onze school gaan verlaten. Hierover is goed overleg 

gevoerd met de betrokkene zelf en met een vertegenwoordigster van de WSD. Binnen die 

organisatie wordt gezocht naar een opvolger. 

· Zoals iedereen heeft kunnen lezen gaan 3 overblijfouders ermee stoppen. We hebben een 

oproep gedaan waar tot nu toe geen reacties op gekomen zijn. Ook intern zoeken we naar 

noodoplossingen. 

Ouders: 

· Het vakantierooster en de urenberekening van het jaarplan wordt vanavond in de MR 

besproken. Na goedkeuring zullen we dit zo gauw mogelijk publiceren. 



· Er zijn een heleboel positieve reacties binnengekomen op de brief over de staking en ook 2 

reacties van ouders die het er niet mee eens zijn dat een ouder haar mening over stakingen via 

het ouderportaal mag uiten. Het is aan betrokken ouders uitgelegd. 

Onderwijs: 

· We zijn op zoek naar een nieuwe methode of een vernieuwde versie van de huidige methode 

voor aanvankelijk lezen in groep 3 

 
Aanvullingen:  
Er wordt gesproken over een eventuele fusie met het Schoolbestuur van Vught. Het voordeel 
hiervan is dat er kennis gebundeld en gedeeld kan worden. Het leerlingenaantal in Vught is 
momenteel nog wat hoger en zou hierdoor voor Christoffel wat gunstiger uit kunnen pakken. 
Omdat er sprake is van woningbouw in de wijk Selissen (500 huizen)  zou dit weer wat meer 
gelijkgetrokken kunnen worden. 
 

4. Ingekomen of verstuurde post: geen 
 

5. Evaluatie TSO: komt een volgende keer op de agenda. Henk vertelt over de gang van zaken. 
 

6. Actielijst van de vorige vergadering: 
- Archief  van MR documenten: Bas heeft contact gehad met Reinout. Die zou Sharepoints 

willen inzetten. Dit is voor school erg interessant om data te kunnen beheren. Dit is nog 
niet geschikt voor De Hobbendonken. Wij hebben outlook 365, one drive. MR kan hier 
vrij gebruik van maken. Back-ups voor MR mogelijk. 
Data moeten wel gearchiveerd worden. Bas stuurt hiervoor de inloggegevens door naar 
William. 

- Jaarplanning MR digitaal maken: heeft William gedaan. 
- Whatsapp groep voor de nieuwe MR is reeds actief. 
- Vrijwillige ouderbijdrage: De oudervereniging heeft dat al afgetikt en dit is niet ter 

goedkeuring naar de MR gegaan. Reinout zal hier een volgende keer alert op zijn. 
Er zal beter overleg moeten komen tussen de oudervereniging en de MR. Notulen en 
agenda moeten worden doorgegeven.  Beide partijen  zullen dit in de gaten moeten 
houden. 
Ouderbijdrage moet op onze jaarplanning komen in juni. We kunnen er dan de 
oudervereniging op aanspreken en hen er eventueel aan het begin van het nieuwe 
schooljaar aan herinneren. 

- Urenberekening: Groep 6 maakt dit jaar te weinig uren. Henk heeft dit op ouderportaal 
bekend gemaakt en de oplossing uitgelegd. Kinderen hebben nu van 12.00-12.20 tijdens 
de lunch ook lestijd. De overgebleven uren zijn voor een deel al in de afgelopen jaren 
gemaakt en het gaat hier dus over een beperkt aantal uren. 

- Budget cursus MR leden: Het is Bas niet gelukt om contact te krijgen met St Christoffel. 
Bas geeft de naam van de contactpersoon door aan Gerry, die dit opnieuw zal gaan 
proberen. 

- Terugkoppeling vanuit de GMR: Dit loopt nog niet goed. Er moet in ieder geval een 
vergaderrooster met data bekend zijn. Ook de notulen van de GMR moeten 
doorgespeeld worden naar de MR. En ook voor vragen zouden we bij iemand terecht 
moeten kunnen. Gerry gaat dit navragen bij Jose/ Johan. 

- Archieffunctie voor ouderportaal: Vooralsnog alleen voor gebruikers. De vraag hierover 
loopt nog. 



- Introductiestukje voor de nieuwe oudergeleding van de MR: Er is geen overeenstemming 
over de inhoud van de tekst.  Dientengevolge zullen de stukjes niet geplaatst gaan 
worden. 

- Huishoudelijk reglement: Bregje is hier nog mee bezig. 
 

7. Wvttk:   Niet van toepassing 
 

8. Vaststellen volgende agenda: 
 

Voorzitter + agenda:  Bregje 
Notulant: Bas 
 

 Vaststellen/ goedkeuren van vakantierooster 

 Urenberekening jaarplanning 

 Begroting Oudervereniging (Bas) 

 Terugkoppeling GMR (Gerry) 

 Archieffunctie ouderportaal (Bregje) 

 Budget nascholing MR (Gerry) 

 Evaluatie TSO (Henk) 

 Ouderportaal reacties 
 
 

9. Notulen van 17 december: goedgekeurd, mits de datum wordt aangepast. 
 

10. Besloten agendapunt: geen 
 

11. Rondvraag: niemand 
 

12. Sluiting van de vergadering: 20.40 uur 
 

 


