
Agenda MR De Troubadour

Deelnemers: Marjolein Vlaardingerbroek, Ron van den Dungen, Anneke Verstegen, Sylvia Hendriks, Lisa van
den Wildenberg, Stephanie van Strijp,

Oudergeleding MRK:           Marjolein Vlaardingerbroek, Ron van den Dungen, Anneke Verstegen
Personeelsgeleding MRK:  Sylvia Hendriks, Lisa van den Wildenberg, Stephanie van Strijp
Directie: Marieke Wismans

Locatie: Teams online vergadering
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Datum: 23 maart 2021

Agenda:

Tijd Onderwerp Status Bevoegdheid Portefeuillehouder Bijlage

19.30 uur Opening

19.30 – 19.40 Mededelingen Ter informatie Allen

19.40 – 19:50 Notulen vorige vergadering Bespreken Allen 1

19.50 – 20.10 Corona Bespreken Allen

20.10 – 20.40 Onderwijs-schooltijden Bespreken Allen PMR

20.40-20.50 MR besluitenlijst Vaststellen Allen Anneke 3

20.50– 21.00 MR activiteitenplan (zie
voorbeeld)

Bespreken allen 2

21:00 – 21.10 Taakverdeling & uittreed rooster Bespreken MR

21.10 – 21.20 GMR Bespreken MR Mail Sylvia 25 feb

15 21.20 – 21.25 Wvttk

16 21.25 – 21.30 Rondvraag

17 21.30 Sluiting

19.30h Opening
Voorzitter Marjolein opent de vergadering.
Elyssa Biezen (ouder zoontje groep 1-2C) heeft zich aangemeld om een vergadering bij te wonen, hartelijk welkom.

19.30-19.40 Mededelingen
- Gezien de splitsing KCR/MR constructie is er besloten om na een MR vergadering (waarbij de OC aanwezig is) deze

de notulen daarna enkel op MR niveau goed te keuren. Wanneer een gezamenlijke vergadering plaats vindt zal de
OC gedeelte worden besproken en worden goedgekeurd.

- Bestuursformatie is vastgesteld op 13 FTE m.u.v. Marieke en medewerker administratie)
- Aanloop nieuwe leerlingen: stabiel op korte termijn, ligt dalende op midden termijn, eventueel stijgend voor lange

termijn (nieuwe bouwlocatie in Rosmalen). Hiervoor heeft Marieke een investering in het gebouw aangevraagd.
- Subsidieaanvraag “Schoolkracht: helaas afgewezen
- Kernwaarden: geef a.u.b. Feedback op mijn email t.a.v. “concept kernwaarden”, deze zullen ook intern worden

besproken.
- Impuls gelden komen vrij (Dhr. Slob); betrek hier de GMR bij.

19.40-19.50 Notulen vorige vergadering
- WVTTJ - WVTTK (mededelingen-MR)
- elDAS is LDOS
- Alle Silvia - Sylvia
- EE wacthen - We wachten
- met wijzigingen is MR gedeelte goedgekeurd



19.50 - 20.10 Corona
Over het algemeen gaat het goed. Er is een medewerker positief maar is niet in aanraking met docenten/leerlingen geweest.
Kinderen zijn flexibel en zijn blij elkaar te zien. Het was fijn om een herhalingsweek te hebben gehad nadat de scholen weer
open gingen. Het was wel lastig uiteraard door de cito periode, het blijft schakelen (thuis onderwijs, met laptop etc.) je bent
extra werk hiervoor. Er wordt nog in kaart gebracht of er achterstand bij scholieren is opgelopen.

20.10 - 20.40 Onderwijs schooltijden
School gaat de voor/nadelen van eventuele nieuwe schooltijden in kaart brengen. Het is belangrijk dat de docenten hiermee
akkoord zijn, indien deze niet akkoord zijn zal het nooit voorgelegd worden aan de ouders. Het is ontzettend belangrijk dat
ouders meegenomen worden in het verhaal, vragenlijsten zullen worden opgemaakt. Het geluk van het kind moet centraal
staan. Wordt vervolgd.

20.40 - 20.50 MR besluitenlijst
Anneke heeft een besluitenlijst opgemaakt. Marieke zal hier opmerkingen over delen. Ron en Marjolein lopen hierna alle
besluiten van vorige vergaderingen na.

20.50 - 21.00 MR activiteitenplan (zie voorbeeld)
Ron wil dit op zich nemen, dan kan het ook een basis zijn voor het jaarverslag. We kunnen dit op de website delen, helpt bij
zichtbaarheid. We gaan hiermee starten in het nieuwe schooljaar. Ron: maak een start

21.00 - 21.10  Taakverdeling & Uittreed rooster
Iedereen is content met de taakverdeling. Wel blijkt het vaak meer werk van gedacht.
Anneke heeft helaas aangegeven te willen uittreden, wervingsprocedure start (actie Sylvia voor publicatie text), tussen begin
April en Mei volgt publicatie. T.a.v. publicatie notulen; Tera zal gaan kijken of ze de OC notulen ook op de website mag
plaatsen.

21.10 - 21.20 GMR
Iris start haar laatste jaar bij de GMR, het zou prettig zijn als iemand van de Troubadour betrokken is bij de GMR.
Actie Sylvia dit kenbaar te maken aan Marieke en checked bij Iris of er vacatures vrij zijn/komen.
Marjolein (actie): ik zal Iris vragen of ze een stukje over GMR op social school kan zetten.

21.20 - 21.25 WVTTK
- Anneke: kunnen we in de nieuwsbrief een stukje krijgen over nieuwe docenten? Marieke: ja.
- Anneke: kunnen we ook duidelijkheid krijgen over het aantal gymlessen per week? Lisa: dit heeft met de (tijdelijk)

aangepaste rooster te maken. Marieke: heeft ook met docent bevoegdheid te maken (beperkt)
- Marjolein: we hebben een mail gestuurd, Marieke, met onderwerpen die we graag als “kcr” willen oppakken.
- Marieke: kom ik op terug.

WVTTK Rouw protocol
Sylvia: er is een ouder overleden, wij zijn op bezoek geweest bij de de desbetreffende familie. De vraag was (omdat er geen
oudercommissie is) kan er iets door de MR worden georganiseerd? Normaliter deed de MR/KCR een bijdrage in de
rouwadvertentie.
Marjolein: in deze context heel begrijpelijk, we willen wel rechtlijnigheid.
Ron (actie): opnemen in het huishoudelijk reglement, bedrag wordt vastgesteld op 50 Euro (geldt voor het overlijden van
ouders).
Marjolein gaat het bloemetje organiseren.

21.25 - 21.30 Rondvraag
Marjolein: hoe vond je het gaan Elyssa?
Elyssa: heel erg helder, veel afkortingen dat wel.

21.30 Sluiting
21.31 Marjolein sluit de vergadering


