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Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad 

 

 
Datum  : vrijdag 14 maart 2016 
Tijdstip : 20.30 uur 
Locatie : Thuis bij Monique Hulshof 
Aanwezigen : Mirjam Bresjer, Monique Hulshof, Marieke Pulskens-Vreeman en  
  Marcel Hagmanns 

 
 
MR reglement: vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, tenzij over individuele 
personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de 
leden zich daartegen verzet. 
Daarom: ouders of andere betrokkenen kunnen via mr@dehoeveschool.nl melden dat ze aanwezig 
wensen te zijn bij een volgende MR vergadering. 
 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
● De vergadering wordt door Marieke geopend. 
● Er zijn geen aanvullingen op de agenda: 

 
2. Notulen vergadering d.d. 15 januari 2016 ter akkoord (Bijlage 1) 

● De notulen worden voltallig goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen personeelsgeleding, ter tafel 
● De personeelsgeleding informeert de MR over lopende zaken.  
● Het verslag van de meest recente teamvergadering wordt besproken. Waar 

mogelijk wordt door de personeelsgeleding verduidelijking gegeven op de vragen 
van de oudergeleding.  
 

4. Verslag MR-bestuur d.d. 19 januari  jl., ter informatie (bijlage: 2) 
● Marieke, Monique en Marcel informeren Mirjam over het verloop van de 

MR-bestuursvergadering dat heeft plaatsgevonden op 19 januari en 
geven toelichting op het verslag van de vergadering.  

● Het bestuur heeft een aantal vragen van de MR aangaande groei en 
ambities kunnen verduidelijken.  

● Verder is ook de rol van de MR ten opzichte van het bestuur 
besproken. Hierbij kwam van de kant van het bestuur en de directie 
naar voren dat er gewaakt moet worden voor een “vinkjes” cultuur 
waarin zaken ter goedkeuring aan de MR worden voorgelegd enkel om 
een proces te volgen.  

● Daarnaast werd verduidelijkt dat de communicatielijn tussen bestuur 
en MR via de directie en de verslaglegging van de vergaderingen loopt. 

 
5. Bestuursverslag d.d. 19 januari, ter informatie (bijlage: 3)  

● Punt 4 van het verslag is naar inzicht van de MR eerder een 

beschrijving van een relaas / discussie dan een verslaglegging van de 

daaruit voort gekomen besluiten, vragen of actiepunten. 

 

6. Update vanuit de OR, ter tafel 

● Marieke informeert de MR over de stand van zaken binnen de OR. 

Geen bijzonderheden.  

 
7.  W.v.t.t.k.   

● geen bijzonderheden 
 
  
De eerstvolgende MR vergadering staat gepland op 19 mei 2016 om 20.00 uur. 
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Actielijst 
 

Actie Start Status Planning Actiehouder 

geen open actiepunten op dit moment     

 

 

Planning MR vergaderingen 2016 

 

● 19 mei  MR-vergadering Schoolgids 

● 20 mei  MR-directieoverleg 

● 15 juni  MR-vergadering Formatieplan / functiemix 


