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Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad 

 

 

 
Datum  : dinsdag 21 juni 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 en 19 mei ter akkoord 

● De notulen worden, na enkele tekstuele aanpassingen, akkoord bevonden. 
 

3. Mededelingen personeelsgeleding, ter tafel 
● De personeelsgeleding informeert de MR over lopende zaken.  

o De ruimte van de Eekhoorns zal tijdelijk (in de ochtend) ingericht worden als koffieruimte voor de 
docenten. 

 
4. Bestuursverslag d.d. 20 april 2016, ter informatie 

● MH krijgt verduidelijking over punt 3 (toewijzen lege lokalen door gemeente bij leegstand) en inzicht in 
hoeverre dit ook voor De Hoeve zou kunnen gaan gelden. 

● De MR is geïnteresseerd in de terugkoppeling van de resultaten van de vragenlijst driejarigen op De 
Hoeve 

● De beide ouders uit de oudergeleding hebben momenteel nog geen inlog voor het intranet; volgens 
actiepuntenlijst zal toegangscode hiervoor binnenkort gedeeld worden. 

 
5. Verslag OR d.d. 12 april en 17 mei jl., ter informatie 

● De notulen van de ouderraad worden besproken. Er zijn geen inhoudelijke vragen hierover. 
● Zijdelings wordt besproken dat het de MR interessant zou lijken om te evalueren onder oud-leerlingen 

hoe de aansluiting op het middelbare onderwijs is ervaren. 
● Over en weer worden enkele vragen beantwoord.  

 
6. MR Jaarverslag 

● Marieke zal als voorzitter van de MR binnenkort een draft MR Jaarverslag voorstellen. 
● MR is eensgezind dat afgelopen schooljaar een mooi en bevlogen jaar is geweest. Goed dat de MR haar 

bijdrage heeft kunnen leveren aan het meedenken/adviseren in de ontwikkelingen die de school 
doormaakt. Bijv. t.a.v. de mogelijkheden die de school kan bieden voor groei/continuïteit van de school 
(realisatie instroomgroep 3-jarigen, aantrekken van nieuwe leerkrachten etc.).  

 
7. Samenstelling MR 2016-2017 

○ Voor volgend schooljaar zullen er geen personele mutaties plaatsvinden binnen de MR.  
 

8. Schoolgids schooljaar 2016-2017 
○ Tekst t.a.v. Medezeggenschapsraad in de schoolgids blijft ongewijzigd.    
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9.  W.v.t.t.k.   
● MH wordt bijgepraat over het afgelopen MR-directie overleg d.d. 20 mei jl., waarbij hij niet aanwezig kon 

zijn.  
 
 
De eerstvolgende MR vergadering zal volgend schooljaar plaatsvinden, kort na het openingsfeest. Exacte datum moet 
nog worden bepaald. 
 
 
Actielijst 
 

Actie Start Status Planning Actiehouder 

Toegang verlenen aan MR leden tot het Hoeve handboek, 
inlogcode intranet 

 Open 8 juli 2016 MP 

Meewerken aan Vervangingsplan De Hoeve in kader van 
Wet Werk en Zekerheid 

 Open Sept 2016 All 

Opstellen draft MR jaarverslag  Open Juli 2016 MP 

Plannen datum 1ste vergadering schooljaar 2016-2017  Open Week van 4 
juli ‘16 

All 

 
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 
● 14 maart MR-directie overleg 
● 19 mei  MR-vergadering Schoolgids 
● 20 mei  MR-directieoverleg 
● 21 juni  MR-vergadering Formatieplan / functiemix 


