
 

Voorzitter:  Gerry (Toerbeurt) 
Notulant:  William 

 
 
Notulen MR vergadering 

 
Aanwezig:  Bas, Bregje, Gerry, William (Henk) 
Datum:   Maandag 2 juli 2018 
Aanvang:   19.30 uur 
Plaats:    De Hobbendonken 
 
Agendapunten:  
 

1. Opening door de voorzitter 

Gerry opent de vergadering.  

2. Medelingen algemeen 

Geen mededelingen 

3. Mededelingen Henk 

- Fusie tussen Stichting St Christoffel en Vughtse Stichting Leijestroom in volle 

gang. 

- Qua leerlingenaantal zal de Hobbendonken ongeveer gelijk blijven t.o.v. huidig 

schooljaar. 

- Overblijfouders: Er zijn nog 2 overblijfouders actief (gr 3 en gr6) voor de rest 

wordt invulling verzorgd door de leerkrachten.  

- Er komt een vaste werkplek op de Hobbendonken voor een leraar uit de 

vervangingspool. Zolang deze geen werkzaamheden elders heeft kan deze ingezet 

worden binnen de Hobbendonken. 

- N.a.v. vraag van William over situatie rondom de Angelaschool, waarbij de 

veiligheid rondom de school is aangepakt, zal Henk contact opnemen met deze 

school om te kijken of iets dergelijks ook bij De Hobbendonken kan worden 

toegepast. 

 

4. Inkomende post: 

Geen ingekomen stukken 

5. Goedkeuring schoolgids: 

Het concept voor de schoolgids heeft Henk al voor de vergadering rondgestuurd. 

Hierop zijn enkele punten besproken, welke, na goed overleg, zullen worden 

aangepast waarna de schoolgids gepubliceerd kan worden. 

6. Goedkeuring overlegmodel: 

Dit model is ongewijzigd t.o.v. huidig schooljaar aangenomen door de 

personeelsgeleding van de MR. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Opstellen jaarplan / Activiteitenplan 2018-2019 

- MR opleidingsbehoefte doorgeven aan GMR 

- Jaarverslag MR maken en bespreken (actie Bas) 

- Vacatie vergoeding indienen 

- (Nieuwe) penningmeester Ouder Vereniging hulp aanbieden m.b.t. innen 

vrijwillige bijdrage. (d.m.v. afdrukken QR code op brief) 

8. Evaluatie functioneren MR 

Voor leden van de oudergeleding was het voornamelijk een leerjaar, veel kennis vergaard 
over het schoolsysteem. 
Voor de leden uit de Leraren geleding was het wennen om de ‘ervaring’ te zijn binnen de MR. 
Algemeen werd de prettige samenwerking uitgesproken. 
Roulerend voorzitterschap en notulanten rol is als prettig ervaren en zal ook voor de 
toekomst worden gehanteerd. 

9. Wvvtk 

Voorstel om na eerstvolgende MR vergadering (17 sept 18) een drankje te gaan drinken in 
het immer gezellige Boxtelse centrum. Mede ingegeven door het feit dat er dit jaar geen MR 
BBQ is geweest. 

10. Vaststellen volgende vergadering 

- Scholingsbehoefte 

- Concept jaarverslag 

- Vaststellen jaarplanning 

- Vacatievergoeding 

- Huishoudelijk reglement doornemen (n.a.v. AVG) 

- Uitslag tevredenheidsonderzoek  
 

Roulerende rollen:   Voorzitter  Notulant 

Vergadering 17 sept 2018  Bas   Bregje 

Vergadering 5 nov 2018  William  Gerry 

Vergadering 17 dec 2018  Bregje   Bas 

Vergadering 4 feb 2019  Gerry   William 

Vergadering 26 mrt 2019  Bas   Bregje 

Vergadering 13 mei 2019  William  Gerry 

Vergadering 24 jun 2019  Bregje    Bas 

11. Vaststellen notulen dd 14-05-2018 

geen bijzonderheden 

12. Besloten agendapunt 

Er is geen besloten agendapunt 

13. Rondvraag 

Geen vragen… 

 

Sluiting ( Rond 21.00)  


