
 

Voorzitter:  Bregje 
Notulant:  Bas 

 
 
        Notulen MR Vergadering 
 
Datum:  Maandag 25 maart 2019 

Aanvang:  19.30 uur 
Plaats:  De Hobbendonken 
 

1. Opening door de voorzitter. Aanwezig: Bas, Gerry, William, Henk en 

Bregje. Als gast is ook Johan (lid GMR) aanwezig. 

 

2. Mededelingen (vanuit MR, bestuur, team, oudervereniging, GMR) 

 

 

 Henk: stand van zaken m.b.t. school o.a. leerlingenaantal, eventuele 

andere mededelingen. 

 Binnen nu en een maand komen er bij het zebrapad extra 

aanduidingen (schilderingen) dat een school genaderd wordt. Palen 

zoals bij de Angelaschool zijn duurder en hierover moet de Gemeente 

nog een keuze maken. 

 Voor het Groene Schoolplein is een subsidie aangevraagd van 14.000 

euro. Ook de Theresia school en de Maremak hebben dit aangevraagd. 

Voor 1 school is dit binnen. 

 Binnen nu en 6 maanden valt de beslissing omtrent het fusieproces 

tussen de schoolbesturen St Christoffel en in Vught. 

 Vanuit het integraal huisvestingsplan wordt pas nieuws verwacht rond 

de zomer van 2019. 

 

3. Ingekomen en verstuurde post 

 

– tv kijken; is er een beleid voor de hoeveelheid schermtijd voor een kind 

op school? 

Er is geen beleid (lijkt ook lastig omdat veel methoden gebruik maken van 

digibord/Snappet), maar in bovenbouw is het altijd gerelateerd aan 

onderwerp, er wordt bewust gestuurd om beeld af te wisselen met 

beweging of andere oefeningen. We vragen ons af of je een beleid kunt 

maken hiervoor, om te voorkomen dat het methoden ophoudt. Doel is dat 

het altijd educatief is.  

– Na Pinksteren hebben de kinderen dinsdag en woensdag vrij, maar deze 

week vind ook de avondvierdaagse plaats. Er kwam ons een opmerking 

ter ore dat dit onhandig zou zijn. 

Het is toeval dat dit dit jaar samenkomt, er zijn ook meldingen dat het 

juist prettig is. Als het meer speelt bij ouders horen we dit graag.  



 

 

 

 

 

4. Update vanuit de GMR (Johan) 

 

– Johan informeert ons over het fusieproces tussen de besturen. 

– Vanuit de MR wilden we Johan nog bedanken voor zijn inzet in de 

 MR en we hebben hem een goede fles wijn aangeboden. 

 

5. Goedkeuring vakantierooster 2019/2020 

 

– Bij deze goedgekeurd en afgetekend. 

 

6. Verstrijken zittingsduur PMR-leden / nieuwe kandidaten. 

 

– Er moet nog worden gevraagd of nieuwe kandidaten voor de personeels-

geleding interesse hebben, anders continueren Gerry en Bregje hun post. 

 

7. Huishoudelijk reglement. 

 

– Zoals door Bas de vorige keer is voorgelegd wordt akkoord 

bevonden en bij deze afgevinkt. (deze versie komt op de website 

van de Hobbendonken) 

 

8. Demo digitale samenwerking (William) 

 

 – Geen prio, wordt doorgeschoven. William zal vanaf nu de 

documenten die we willen bewaren op de MR sharepoint bewaren, om zo 

een start te  maken met ons extra digitale archief. (naast huidige 

mailbox/lokale schijf/hard copy) 

 

9. Evaluatie TSO (invulling pauzes continurooster), invulling leerkrachten, 

middelen in begroting. 

 

– Qua budget schieten we er dit jaar bij in. Over hoe het in de 

toekomst betaald zal worden is nog geen keuze gemaakt, maar er 

moet wel iets veranderen in de hoeveelheid geld die ervoor 

beschikbaar komt (bijdrage ouders of andere middelen).  

 

10.  Controle jaarplanning. 

 -Gezien de tijd behandelen we dit volgende keer verder 

 

11.  Wvttk 

 -Geen punten  



 

 

 

 

12.  Vaststellen volgende agenda (Volgende vergadering) 

 

-13 Mei is de volgende vergadering. William is voorzitter en Gerry is 

notulant. 

-Alle doorgeschoven agendapunten komen terug. 

-Eventuele extra punten mailen we nog naar William. 

 

13.  Vaststellen notulen dd 04-02-2019 (William) 

-Na enkele kleine punten zijn ze goedgekeurd en kunnen op de site 

geplaatst worden. 

 

14.  Besloten agendapunt 

-Geen 

 

15.  Rondvraag 

-Hoe staat het met de waterflessen? Er is een werkgroepje 

samengesteld om te kijken hoe dit bij de ouders geïntroduceerd 

wordt. Het waterdrinken wordt ermee gestimuleerd en dit hangt 

samen aan het predicaat ”Gezonde School”. De waterflessen zijn 

inmiddels binnen. De waterposter hangt er al wel. 

 

16. Sluiting ( Rond 21.30)  

 

Met vriendelijke groet, Bas 


