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Notulen MR vergadering 
Datum: 3 oktober 2017 
Aanvang:  19.30 uur 
Aanwezig: Peggy, Martine, Neeltje, Margot, Marjon, André, Frank, Margriet 
vanaf 20 uur sluiten Thea Bongers en Frank Simons aan 
Afwezig: --- 
Notulist: Margriet 
 

Agendapunt  actie 

1.  Opening, toevoegingen 
 

 

2.  Notulen van  28 juni  
Gekeken wordt hoe ouders in het MR-account kunnen komen. 
Notulen worden goedgekeurd. 
 
Actiepunten: 
 

Notulen na 
goedkeuring 
verzenden 
naar Marjon 
voor de site 
 
Marjon bekijkt 
hoe ouders in 
account 
kunnen 
komen 

3.  Post in: 
 

 

 Vergadering in aanwezigheid van directeur  

4.  GMR: 
Frank zal voorlopig als GMR- lid de start van de MR- vergadering bijwonen om 
dingen te bespreken. 
 

• Frank is door GMR gekozen namens personeelsgeleding in 
sollicitatiecommissie voor de opvolger voor Henk Derks 

• Koen vroeg of er animo was in onze MR voor scholing. Deze is er niet 
op dit moment. 

 
 
 
 
 
 
Margriet mailt 
dit naar Koen 

5 Driehoven  
In bijzijn van Thea Bongers (Humanitas) en Frank Simons (ODA-school) 
  

• Insteek is dat een en ander vanuit zorgvuldigheid wordt aangevlogen 
en niet onder druk van tijd. 

• Aanleiding van samenwerking was open dag 2016 
Hoe ziet de toekomst op Boshoven m.b.t. kinderen eruit? 

 



 

 

 

• Locaties zijn alle drie in principe afgeschreven. Allerlei opties zijn 
denkbaar. 

• Uitgangspunt is “Kindvoorziening” waarbij de kern ligt bij onderwijs en 
kinderopvang. 

• 3-Hoven heeft als insteek om zich “samen sterk” te maken voor de 
toekomst 

• Door André, Frank en Frank is een aantal doelstellingen geformuleerd 
die hier gelezen en besproken worden met elkaar. 

• Duidelijk komt naar voren dat op de werkvloer voldoende informatie 
gedeeld wordt maar nu belangrijk is om de ouders te informeren/ 
mee te gaan nemen in het proces. 

6 Kwaliteitsrapportage 

• LB-functie is een hogere functieschaal waar je onder bepaalde 
voorwaarde in kunt komen als personeelslid. 

• Leerlingdaling; geen volgen voor formatie maar moet niet doorzetten! 
Minder kinderen in de omgeving. 

 

7 MR huisreglement 
MR gaat akkoord met huishoudelijk reglement. 
 
Als er meerdere zetels beschikbaar zijn mag je als ouder voor elke zetel één 
stem uitbrengen. Twee verschillende kandidaten. 
 
Dit besluit wordt naar Hanny Doensen gemaild met CC naar Koen. 

 
 
 
 
 
 
margriet 

8 Basismodel of overlegmodel (cao) 
GMR kiest voor het overleg model. Nu mag MR vaststellen of we dit kiezen of 
alsnog kiezen voor basismodel.  
Gekozen wordt om keuze van GMR te volgen. Biedt meer flexibiliteit. 
 
Dit besluit wordt naar Hanny Doensen gemaild met CC naar Koen. 

 
 
 
 
 
Margriet 

9 Rondvraag 

• Nieuwe collega start 1 december en Bas blijft tot 1 december hier. 

• Martine geeft aan dat het fijn zou zijn als Frank in zijn functie als 
teamleider meer zichtbaar is in school en dus makkelijker 
aanspreekbaar voor ouders. 

Nieuwe data: 
GMR vergaderdata:                     MR 
Ma 18 sept                                   --- 
Di 24 okt                                      ---- 
Wo 15 nov                                   Wo 15 nov    thema-avond Markeent 
                                                    Wo  13 nov 
Ma 22 jan                                    Ma 19 febr 
Ma 12 mrt                                    Ma  12 mrt    thema-avond  
Do 19 april                                   Do 19 april   BFP met GMR 

 



 

 

 

Wo 16 mei                                   Do  5 april 
Do 21 juni                                    di 12 juni 
 

10 sluiting  

   

        

   

      

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


