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Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad 

 

 

 
Datum  : vrijdag 19 mei 2016 
Tijdstip :  20.00 uur 
Locatie :  Thuis bij Marcel Hagmanns 
Aanwezigen : Mirjam Bresjer (MB), Monique Hulshof (MHu), Marieke Pulskens-Vreeman (MP)  
               en Marcel Hagmanns (MH) 

 
 
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. 14 maart 2016 ter akkoord 

● De notulen waren ten tijde van de vergadering nog niet volledig beschikbaar. MH zal deze 
kort na deze vergadering afronden 

 
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. Bestuursverslag d.d. 15 maart 2016  , ter informatie (bijlage: 1) 
● geen bijzonderheden besproken 

 
5. Verslag OR d.d. 1 maart jl., ter informatie (bijlage: 2)  

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

● Zijdelings wordt de recent georganiseerde Koningsdag besproken. De oudergeleding had 
ouders gesproken die enigszins verbaasd waren over het feit dat het buitenprogramma 
ondanks het landelijk aangekondigde zware weer (code geel) is doorgegaan. 

 
6. Evaluatie proces sollicitatiecommissie(s), kennisdeling 

○ Sollicitatieprocedures voor het aanstellen van een nieuwe adjunct directeur en een 
leerkracht (BB) zijn zeer professioneel en prettig verlopen.  

 
7. Agenda MR-directie 20 mei as., ter akkoord (bijlage: 3) 

○ Onderwerpen om toe te voegen aan de agenda: 
i. Functiemix, zie punt 10 
ii. PIO en de consequenties van de samenvoeging met Transvita 
iii. Wet Werk en Zekerheid: MR medewerking verlenen aan Vervangingsplan. 
iv. Visie directie op verbreden school in relatie tot Cito-toets uitslagen 

 
8. Formatie 2016-2017, ter informatie (bijlage: 4) 

○ Personeelsgeleding MR is akkoord met de formatie en geeft aan dat dit proces goed is 
verlopen. 
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9.  Functiemix 2016, ter informatie (bijlage: 5) 

○ Op dit moment is binnen de MR niet volledig duidelijk hoe het proces van toewijzing 
verloopt. Tijdens MR-directieoverleg d.d. 20 mei as. zal dit een agendapunt zijn 
 

10. W.v.t.t.k.   
● PIO en de consequenties van de samenvoeging met Transvita; waarom wordt dit eigenlijk 

duurder, en welke gevolgen heeft dat voor de Hoeve? 
● geen bijzonderheden 

 
 
De eerstvolgende MR vergadering staat gepland op 15 juni 2016 om 20.00 uur. 
 
 
Actielijst 
 

Actie Start Status Planning Actiehouder 

Toegang verlenen aan MR leden tot het Hoevehandboek   6/07 Marieke? 

Meewerken aan opstellen Vervangingsplan in kader van Wet 
Werk en Zekerheid 

  Sept 2016 MR 

     

 
Planning MR vergaderingen 2016 

 
● 12 januari Kennismaking MR oudergeleding - Ouderraad 
● 15 januari Voorbereiding MR op MR-bestuursvergadering 
● 19 januari MR - bestuursvergadering 
● 14 maart MR vergadering speerpunten 
● 18 maart MR-directie overleg 
● 19 mei  MR-vergadering Formatieplan / functiemix  
● 20 mei  MR-directieoverleg 
● 15 juni  MR-vergadering Schoolgids 


