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Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad 

 

 
Datum  : vrijdag 15 januari 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 de volgende aanvullingen op de agenda: 

○ Kennismaking MR (oudergeleding) met OR: op 12 januari hebben Marieke en Marcel kennis 
gemaakt met een gedeelte van de OR. In de ogen van de MR verricht de OR belangrijke taken 
binnen de school en doet zij dat erg goed. Zowel OR als MR zien een toegevoegde waarde in 
regelmatig contact met elkaar. Enkele speerpunten en behaalde resultaten van de OR worden 
besproken 

○ Planning MR vergaderingen 2016: overzicht geplande vergaderdata wordt opgesteld 
○ Verdrietige mededeling met betrekking tot ziekte dochtertje René (Floor): Nancy heeft namens de 

Hoeve alle medewerkers geïnformeerd over het verdrietige nieuws aangaande Floor Huurdeman. 
Ouders worden via een nieuwsbrief geïnformeerd. De MR constateert dat de manier waarop de 
Hoeve dit soort verdrietig nieuws communiceert de best denkbare is. De MR bespreekt verder de 
verschillende manieren waarop ziekteprocessen als deze binnen de verschillende groepen 
besproken kunnen worden. 

 
2. Notulen vergadering d.d. 1 december 2015 ter akkoord 

● De notulen van 1 december 2015 worden op enkele tekstuele wijzigingen na voltallig goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen personeelsgeleding, ter tafel 
● De personeelsgeleding informeert de MR over lopende zaken.  
● Het verslag van de teamvergadering van maandag 30 november 2015 wordt besproken. Waar mogelijk 

wordt door de personeelsgeleding verduidelijking gegeven op de vragen van de oudergeleding. Speciale 
aandacht hebben punt 8-11 gekregen, waarin de onlangs doorgevoerde en nog uit te voeren 
veranderingen en aanpassingen aan de school worden besproken (instroomgroep, nieuwe keuken, 
verhuizing bibliotheek etc.). 

 
4. Notulen bestuursvergadering d.d. 24 november 2015 (bijlage 3) 

● Het verslag noemt een bestuursnotitie d.d. 11 november 2015. Mogelijk zijn 
bestuursnotities een goede bron van informatie voor de MR om op de hoogte te blijven van 
lopende zaken. 

● Geconstateerd wordt dat het voor de MR lastig is volledig geïnformeerd te zijn wanneer 
bestuursvergaderingsverslagen twee maanden na de vergadering beschikbaar komen voor 
de MR. De vraag rijst of de MR wanneer zij advies zou kunnen uitbrengen dit voldoende 
gegrond kan doen. 

● Gesproken wordt over een voorzichtige groei prognose. MH vraagt zich af op basis waarvan 
deze terughoudende planning is gemaakt en hoe deze zich verhoudt tot de genomen acties 
met betrekking tot groeiambities. Deze vraag zal aan het bestuur worden voorgelegd 
gedurende de MR-bestuursvergadering d.d. 19 januari 2016. 
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5. Voorbereiding MR-bestuursvergadering d.d. 19 januari 2016 

● Agendapunten namens de MR worden vastgesteld:  

○  Wat is de visie van het bestuur tav de ontwikkelingen omtrent de brede school, de 

groeistrategie (instroomgroep/verbouwing) etc.? 

○  Wat is de huidige status m.b.t. bovenstaande vraag? 

○  Hoe ziet het bestuur de rol van de MR hierin? 

 

 

6. Notulen OR d.d. 17 november 2015 (bijlage 4) 

● De notulen van de ouderraad worden besproken. Er zijn geen inhoudelijke vragen.  

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

● geen bijzonderheden 
 
 
De eerstvolgende MR vergadering staat gepland op 1 maart 2016 om 20.00 uur. 
 
 
Actielijst 
 

Actie Start Status Planning Actiehouder 

geen openstaande actiepunten op dit moment     

 

 

Planning MR vergaderingen 2016 

 

● 12 januari Kennismaking MR oudergeleding - Ouderraad 

● 15 januari Voorbereiding MR op MR-bestuursvergadering 

● 19 januari MR - bestuursvergadering 

● 1 maart MR vergadering speerpunten 

● 18 maart MR-directie overleg 

● 19 mei  MR-vergadering Schoolgids 

● 20 mei  MR-directieoverleg 

● 15 juni  MR-vergadering Formatieplan / functiemix 


