
Notulen MR vergadering  maandag 5 november 2018  

Aanwezig: Bas, Bregje, Gerry, Henk 
Afwezig: William 

 
 
1.    Opening door Bas 

 
2.  Mededelingen vanuit MR: geen  

 
3. Mededelingen Henk:  

Leerlingen: 

* Het lln.-aantal was op 1 oktober 187. Ondertussen zijn het er op 1 nov. 2018 

191. Als er geen nieuwe leerlingen meer ingeschreven worden tot 1 oktober 
2019 zullen er op die die teldatum 192 kinderen geteld kunnen worden. Ook voor 
de periode 1-10-2019 tot 1-10-2020 zijn al 25 kinderen ingeschreven. De 

huidige groep 7 verlaat in dat jaar onze school en dat zijn er 30. 

* Onze leerlingen hebben de afgelopen periode genoten van het schoolreisje en 
groep 5 was ook nog enkele dagen in “Het Bewaarde Land”: mooi weer en mooie 

ervaringen. De evaluaties hebben in het team plaatsgevonden en de reacties 
waren overwegend positief. Terwijl dit bericht geschreven wordt, zijn de groepen 

7 en 8 op de fiets naar Liempde. Zij volgen een voorstelling die door KIS 
georganiseerd is. 

* Over enkele weken krijgen de kinderen weer een rapport mee naar huis. De 
rapporten van de groepen 4 t/m 8 zullen er anders uit gaan zien. In de klas 

zullen de leerkrachten de kinderen uitleggen wat de veranderingen allemaal 
betekenen. De ouders worden tijdens 2 voorlichtingsavonden bijgepraat over de 

veranderingen. 

* De leerlingen hebben in de enquête van van B en T aangegeven dat ze een 
leukere speelplaats willen. Daar wordt aan gewerkt op initiatief van enkele 

ouders uit de oudervereniging. Deze week wordt hun plan voorgelegd aan de 
directeur-bestuurder van St.-Christoffel. Onlangs heeft deze werkgroep een 
“schoonmaakdag” georganiseerd waarbij ook een aantal andere ouders geholpen 

heeft. Er werd hard gewerkt door zowel ouders als kinderen. De school had de 
lunch verzorgd. 

Personeel: 

* Momenteel wordt opnieuw het taakbeleid tegen het licht gehouden. Alle taken 

zijn weer op een rijtje gezet en er wordt kritisch gekeken naar het aantal uren 
dat aan iedere taak gekoppeld is. Daarnaast is in het team gesproken over hoe 

men de uren voor deskundigheidsbevordering in mag zetten en wat dat voor 
gevolgen zou kunnen hebben.  Afgesproken is nu dat iedereen zijn persoonlijk 
ontwikkelplan ruim op tijd klaar heeft voor het nieuwe schooljaar zodat ook de 

taakverdeling en taaktoedeling voor de zomervakantie vastgelegd kan worden. 



* Alle groepsleerkrachten voeren tijdens deze weken gesprekken met Els en 

Henk. Els heeft vrijwel alle gesprekken afgerond. Henk moet nog enkele 
observaties uitvoeren en nabespreken. 

* Caroline en Dirk zitten allebei nog in de lappenmand. Op dit moment werken 

beiden gedeeltelijk. 

Ouders: 

* Zie opmerking over de speelplaats en de info-avonden over de rapporten bij 
leerlingen. 

* Er waren signalen gekomen (MR en ouders) omtrent de verkeersveiligheid rond 

de school. Op het Ouderportaal is gereageerd met het oog op brengen en halen 
van kinderen en het parkeren. Met de Gemeente Boxtel is contact gelegd om op 

de Hobbendonkseweg eenzelfde situatie te maken als bij de Angelaschool. 

Onderwijs: 

* Aanstaande donderdag hebben we met het team een studiedag. Tijdens deze 
dag zullen we 2 onderwijsconcepten nog een keer extra goed tegen het licht 
houden. 

Onderhoud: 

* Zie leerlingen on ouders. Ook is er een bedrijf in geschakeld dat 2 keer per jaar 
het onkruid op de speelplaats en langs het hekwerk gaat verwijderen. Aan de 
westkant van de grote speelplaats komt een nieuw hekwerk dat vergelijkbaar is 

met het hoge hekwerk aan de noordkant. Dit zal met name voor de voetballers 
een hele verbetering zijn. 

Bestuur: 

* Het bestuur is bezig het fusieproces met Vught af te ronden. 

Christoffeldirecteuren en GMR hebben een advies neergelegd bij het bestuur. 

* Er vinden met het bestuur weer gesprekken plaats omtrent de mogelijkheden 
rond Passend Onderwijs. Werkdruk en toename van het aantal leerlingen in het 

SBO spelen een rol. 

* Het IHP (integraal huisvestingsplan) is nog steeds onderwerp van gesprek. 

 
 

4.  Ingekomen en verstuurde post/mail  
 

- William wil opheldering over het feit dat de MR niet op de hoogte is gesteld 

van de wijzigingen van de inhoud van de rapporten.  
Henk heeft hiervoor geïnformeerd bij de PO-raad. Er is geen reden om dit 

aan de MR voor te leggen: Er is geen wijziging van de inhoud van de 
lesstof en ook de organisatie binnen de klas blijft ongewijzigd.  



- William stelt de vraag wat er uit het overleg gekomen is met de 

Angelaschool over de gewijzigde verkeerssituatie rondom die school. 
Henk is hiermee met de gemeente in onderhandeling. Duurt ongeveer 3 

weken voordat er een reactie komt. Als de termijn is verstreken en Henk 
heeft nog niets gehoord, zal hij wederom contact opnemen. 

 

5.  Scholing MR: Dinsdag 13 november van 19.00 – 22.00 uur. 
 Bas heeft interesse. 

William: wordt nagevraagd. 
 

6.  Afsluiten van de vacatievergoeding: 

Bregje heeft het geld gestort; Bas en William moeten checken of het 
ontvangen is. 

 
7.   Huishoudelijk reglement: Wordt doorgeschoven naar 17 december. 
 

8.  Tevredenheidsonderzoek: Zie mededelingen Henk 
 

9.  Begroting: We hebben de begroting van Henk ontvangen en besproken. 
Het moet  eerst nog in het directieoverleg besproken en goedgekeurd 

worden.  Komt op 17 december ter goedkeuring in de MR. 
 

10.  wvttk:  

 
11. Agendapunten voor de volgende vergadering: 

  
 - IHP: Henk 
 - Wat de doen bij afwezigheid van de voorzitter, o.a. agenda maken 

- Begroting goedkeuren 
- Huishoudelijk reglement: januari 2019 op de agenda 

- Check vacatievergoeding 
- Terugkoppeling scholing 
 

 
12.  Notulen vaststellen: 17 september en 5 november 

 
13.  Besloten agendapunt 
 

14.  Rondvraag: geen 
 

15.  Sluiting: Bas sluit de vergadering om 21.30 uur 
 
Vergadering 17 december:  

Voorzitter: William 
Notulant: Bas 

 
 
 

 


