
Notulen MR vergadering  09-04-2018 

 

Aanwezig: Bas, William, Gerry, Henk 

Afwezig: Bregje 

 

1. Opening door William 

 

2. Mededelingen vanuit MR: geen  

 

3. Mededelingen: Henk 

Leerlingen: 

De meest relevante zaken sinds de vorige bijeenkomst zijn: 

· Op dit moment zitten er ruim 200 kinderen op onze school. Er zijn sinds vorige keer een 

paar kinderen van onze school weggegaan maar er zijn ook een paar kinderen voor in de 

plaats gekomen en er is een nieuwe kleuter bij gekomen. Er zijn ook nog 2 kinderen 

ingeschreven die direct na de zomervakantie zullen gaan starten. 

· Een leerling uit groep 8 had de Boxtelse voorleeswedstrijd gewonnen en daarna Boxtel 

vertegenwoordigd tijdens de regionale voorleeswedstrijd. Daar was ze weliswaar niet als 

eerste geëindigd maar voor haar gevoel had ze het heel goed gedaan. En dat is mooi! 

· Met de kinderen van groep 8 en hun ouders zijn de adviesgesprekken gevoerd en dat is goed 

verlopen. 

Personeel: 

· De conciërge zal volgende week ons team gaan verlaten. Een nieuwe baan ligt op hem te 

wachten. Zijn opvolger is al gevonden. Hij heeft in het verleden verschillende 

werkzaamheden verricht die ons goed van pas zullen komen. Met hem zijn al gesprekken 

gevoerd en deze en volgende week wordt hij door de huidige conciërge ingewerkt. 

· We hebben afscheid genomen van 2 overblijfmoeders bij de kleutergroepen. Er is een 

noodoplossing bedacht om het eten en spelen van kinderen tijdens de lunchpauze te 

begeleiden. We blijven op zoek naar mensen die dat van de leerkrachten over kunnen nemen. 

· De directeur-bestuurder van St.-Christoffel heeft besloten dat a.s. vrijdag de scholen 

gesloten zullen zijn en de stakingsbereidheid onder het team is groot. 

Ouders: 

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

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

· Enkele ouders hebben een plan gemaakt om de speelplaatsen onder handen te nemen. Hun 

plan is afgelopen vrijdag na schooltijd met het team besproken en er is enthousiast op 

gereageerd. We gaan het doen! 



Onderwijs: 

· De afgelopen weken hebben kinderen van de groepen 6 t/m 8, de ouders en de 

personeelsleden meegedaan aan het schooltevredenheidsonderzoek. De uitslag is ondertussen 

bekend. Deze wordt eerst besproken met de directeur-bestuurder en de andere directeuren. 

Vervolgens in ons eigen managementteam en daarna met het hele team. De analyse en de 

conclusies zullen met de MR besproken worden en een plan van aanpak m.b.t. tot enkele 

verbeterpunten wordt opgenomen in het jaarplan. 

· Aan de hand van de toetsuitslagen ( M-toetsen van Cito ) heeft de schoolzelfevaluatie 

plaatsgevonden en zijn de groepsgesprekken gevoerd om het plan van aanpak door te nemen 

 

Vraag van William: Waarom wordt dit tevredenheidsonderzoek onder de ouders maar 

ingevuld door slechts 1 ouder per gezin?  

Antwoord Henk: Het onderzoek geeft dit zelf aan. Hierbinnen zijn op dit moment geen 

andere mogelijkheden. Henk zal navraag doen over eventuele mogelijkheden. 

 

Aanvulling:  

- Vanuit het bestuur krijgen leerkrachten de mogelijkheid om de 

deskundigheidsbevordering in Cupella zelf te gaan invullen. Hierin bepaalt het MT de 

gezamenlijke uren. En ook voor het lezen van vakliteratuur staat het aantal uren vast. 

 

- Henk heeft dinsdag een studiedag gehad met het bestuur en de directeuren van de 

scholen in Vught over de op handen zijnde fusie. Het leerlingenaantal in Vught is nog 

wat hoger en ook wat stabieler dan in Boxtel.  

 

- TSO: 

Leerkrachten lossen het probleem nu tijdelijk op. Leerkrachten vinden dit niet fijn en 

het is ook een te dure oplossing. School is nog bezig met het zoeken naar andere 

oplossingen. 

 

- Urenberekening en jaarplanning: 

Groep 1 t/m 6 heeft komend schooljaar 10 uur over. Dit zijn 2 dagen die in het rooster 

moeten worden opgenomen. Bij de planning hiervan zal, indien mogelijk, rekening 

gehouden worden met de dagen van de week: 1 dag aan het begin en 1 dag aan het 

einde van de week.  

 

- Bij het bord van de Kindertuin komt van de Hobbendonken een banier te hangen. Op 

de witte muur van de school bij de kleuteringang komt een groot bord met 

Hobbendonken erop. 

 

 

4. Ingekomen en verstuurde post: 

 

- Brief CFTO: Commissie Fusietoets Onderwijs 

Hierin wordt de rol beschreven van de MR bij fusies en wat CFTO hierin kan 

betekenen. Voor ons als school/bestuur op dit moment niet van toepassing. 

- Brief Vereniging Openbaar Onderwijs: n.v.t. 

- Info MR tijdschrift 



 

5. Vaststellen Vakantierooster:  

 

Er moeten nog 3 studiedagen worden ingepland en 2 vrije dagen voor de onderbouw. 

Verder kan aan dit rooster niets veranderd worden: het is voor alle scholen in Boxtel 

gelijk en er wordt rekening gehouden met het voortgezet onderwijs. 

 

6. Begroting Oudervereniging: Bas 

 

De MR hoeft deze begroting en ook de hoogte van de ouderbijdrage niet goed te 

keuren.  

De MR mag hierin wel advies geven.  

 

William komt met het idee om de bijdrage van de oudervereniging op een andere 

manier te laten betalen door de ouders. Bijvoorbeeld d.m.v. een QR-code. Daar zou dan 

eventueel nog een acceptgiro aan toegevoegd kunnen worden. Er is ook gesproken over 

een tikkie. 

Er zal nog gezocht worden naar andere mogelijkheden en William wil hierbij helpen. 

 

7. Terugkoppeling GMR: Gerry 

 

De notulen worden inmiddels doorgestuurd naar MR@hobbendonken.nl.  Voor vragen 

kunnen we altijd terecht bij José,  die namens de school in de GMR zit. 

José heeft het activiteitenplan en de begroting van de GMR voor 2017-2018 

doorgestuurd. Hierin staan ook de data van de vergaderingen.  

Dit zouden we voor het komende jaar ook op kunnen vragen. 

 

8. Archieffunctie ouderportaal: Bregje 

 

Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

9. Budget nascholing: Gerry 

 

Reactie vanuit het bestuur:  

De school heeft jaarlijks een budget van € 927,-- te besteden voor de MR. 

Nascholingscursussen worden veelal door de GMR georganiseerd, zodat ook andere 

scholen kunnen aansluiten.  

Het CNV geeft ook cursussen. 

Henk wil toch zelf nog navragen waar het geld uiteindelijk vandaan komt. Hij koppelt 

dit terug aan Gerry. 

 

10. Ouderportaal reacties: 

 

Er is door een ouder een verhaal geschreven over de staking. Dit was de mening van 

een ouder ook mede namens de Oudervereniging, maar er stond slechts 1 naam onder. 

Het ouderportaal zou hiermee een platvorm kunnen zijn om persoonlijke meningen te 

uiten. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dit zal dan ook niet meer gebeuren. 

 

 

11. WVTTK 

mailto:MR@hobbendonken.nl


 

Henk: Werkdrukverlaging 

 

In het akkoord over werkdrukverlaging is duidelijk geworden dat teams aan zet zijn: zij 

bepalen de aanpak die op school wordt uitgevoerd en de teams  kiezen zelf hoe ze het 

geld willen gebruiken. De PMR moet het plan krijgen voor instemming. De 

oudergeleding heeft geen formele zeggenschap. Het proces dat gevolgd is, is 

uitgewerkt op papier en door de  PMR voor akkoord ondertekend. 

 

William: 

 

Waarom komt er een nieuwe methode voor Technisch lezen in groep 3? Zou dit betere 

resultaten kunnen geven? 

Antwoord: Deze methode is verouderd. Er is veel  nieuws op de markt waaruit gekozen 

kan worden met heel veel nieuwe mogelijkheden. Nieuwe methodes zijn voor kinderen 

en leerkrachten veel aantrekkelijker geworden. Op school zijn we nog bezig met 

oriënteren. 

 

12. Vaststellen volgende agenda:  

 

- Voorzitter + agenda:Bregje 

Notulant: Bas 

 

- Scholing MR (Henk) 

- Archieffunctie ouderportaal (Bregje) 

- Concept schoolgids (Henk)  

(Op 2 juli moet MR instemming verlenen) 

- Formatieplan (Henk) 

- Ontvangst jaarrekening 

- Bijstellen begroting 

 

13. Notulen van 19-02-2018: Goedgekeurd. 

 

Actiepunten: 

  

 Bas moet nog inloggegevens doorsturen naar William om data te activeren.  

 

 De notulen van 19-02-2018, alsmede die van 17-12-2017  kunnen op de website 

geplaatst worden.  

 

14. Besloten agendapunt: geen 

 

15. Rondvraag: geen 

 

16. Sluiting van de vergadering: 21.40 uur 

 

 

 


