
Agenda MR De Troubadour 

 

Deelnemers:                   Marjolein Vlaardingerbroek, Ron van den Dungen, Merijn de Bekker, Sylvia  

                                              Hendriks,Lisa van den Wildenberg, Stephanie van Strijp (afwezig)  

Oudergeleding MRK:      Marjolein Vlaardingerbroek, Ron van den Dungen, Merijn de Bekker  

Personeelsgeleding MRK:  Sylvia Hendriks, Lisa van den Wildenberg, Stephanie van Strijp 

Directie:      Marieke Wismans 

Locatie:                   Teams meeting 

Tijd:                                 19:30-21:30 uur 

Datum:                                 16 november 2021 

 

Agenda: 

 Tijd Onderwerp Status Bevoegdheid Portefeuillehouder Bijlage 

 19:30 uur Opening     

 19:30-19:35 Mededelingen Ter 

informatie 

Allen   

 19:35-19:40 Notulen vorige vergadering Bespreken Allen  1 

 19:40-19:55 Personeelstekort Bespreken Allen   

 19:55-20:15 Luchtkwaliteit & herinrichting 

gebouw 

Bespreken Allen   

 20:15-20:25 Vooruitblik nadat NPO gelden 

wegvalt 

Bespreken Allen   

 20:25-20:35 Veiligheid rondom school Bespreken Allen   2: brief de 

Bossche 

groenen 

 20:35-20:45 Corona  Bespreken Allen   

 20:45-20:55 Werving nieuw MR-lid Bespreken Allen   

 20:55-21:05 Draaiboek MR de Troubadour Vaststellen MR Ron 3 

 21:05-21:10 MR tekst website KC de 

Troubadour 

Bespreken Allen   

 21:10-21:20 GMR Bespreken MR Mail Sylvia 10 oktober 

15 21:20 Wvttk 

-Zichtbaarheid MR (evt 

vergadering dec) 

    

16 21:25 Rondvraag      

17 21:30 Sluiting     

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

19.30 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.32h 

 

19.30 Mededelingen 

- Marieke: we hebben zojuist vernomen dat we morgen opvang voor groep 4 hebben gevonden, 

organisatie Qrabbl, hopelijk krijgt dit vervolg. 

- Marieke: ik mis nog enkele papieren die getekend moeten worden. Actie Sylvia, email Marjolein. 

 

19.35 Notulen vorige vergadering 

- Actie PMR is bewust geparkeerd en dit wordt aankomende vergadering meegenomen (Actie Lisa) 

- Actie Lisa verdeling kosten etentje OC/MR (Actie Lisa) 

- Fotos van MR leden zijn aangeleverd en Manon is hier mee bezig 

- Nieuw email adres MR wordt aangevraagd, (Actie Sylvia) 

 

19.40 Personeelstekort 

We hebben een probleem t.a.v. tekort aan personeel. De poel is leeg & regio is leeg qua personeel. We doen wat 

we kunnen. Er was onlangs een griepgolf waarbij we 6 zieke personeelsleden hadden op een gegeven moment. 

We kwamen op een dergelijk punt waarbij ouders hebben aangegeven “wat kunnen wij doen als ouders?”. Dit 

resulteerde in een situatie dat een ouder (in groep 4) zelf voor diverse kinderen heeft gezorgd op school. 

Marieke: Weet dat er vanuit GMR een plan van aanpak ligt, mocht deze niet gedeeld voor de volgende 

vergadering dan zal ik dit doen (actie Ron, om dit te checken volgende vergadering). Marieke: nog een 

kanttekening, we zitten als team in een super positieve flow  en dat is niet vanzelfsprekend. 

 

19.55 Luchtkwaliteit & herinrichting gebouw 

Officieel mag onderwijsgeld mag niet naar herinrichting van ons gebouw. We hebben een mogelijkheid gevonden 

via een combinatie van SUVIS (specifieke uitkering ventilatie in scholen) & hopelijk gemeente Den Bosch om 

ventilatie volledig te vernieuwen inclusief een tochtsluis. Het college van bestuur (Signum) is hierover in conclaaf 

met gemeente Den Bosch. Daarnaast komen er mogelijk nieuwe lokalen inclusief nieuw meubilair bij, meer 

informatie volgt. Tevens gaan we mogelijk bij Kanteel het OLC anders inrichten. Voor Maart 2022 willen we 

hierover een besluit maken (offerte rondes worden gestart).  

 

20.15 Vooruitblik nadat NPO gelden wegvalt 

Het plan is om de aangeworven personeel uiteraard aan te laten blijven. Daarnaast zijn we als school aan het 

groeien. De NPO gelden zijn daarom erg prettig, om zodoende te kunnen werken aan een langere termijn plan. 

Vanaf Januari 2022 zal dit zeker met het team worden geëvalueerd. We zijn ook bezig met “passend onderwijs” 

hierbij zijn er ook andere constructies mogelijk op het gebied van b.v. ZZP constructies i.c.m. de NPO gelden.  

Actie Marjolein/Merijn om terugkoppeling op de agenda te zetten in de vergadering van Maart 2022.  

 

20.25 Veiligheid rond school 

We hebben een brief vanuit de Bossche groenen ontvangen t.a.v. veiligheid rond school. Vanuit de MR zal er 

een oproep voor 5 December via social school worden geplaatst (actie Ron), Ron zal tevens contact opnemen 

met Judith (Bossche Groenen). De gedachte is dat dit project verder door de ouders worden getrokken. 

 

20.35 Corona 

Dit onderwerp is op de agenda gezet om te monitoren waar we staan t.a.v. Corona. Met het team hebben 

besloten om focus te houden op fysiek onderwijs, we hebben tevens besloten om het Sinterklaasfeest door te 

laten gaan. Verder zijn we aan het kijken hoe we het hybride lokaal op de juiste manier kunnen inzetten.  

 

20.45 Werving nieuw MR lid 

We hebben 2 reacties ontvangen t.a.v. de vacature nieuw MR lid. Deze beide personen zullen door Marjolein 

worden aangeschreven via de gebruikelijke format. Deadline reactie is 7 dagen, daarna verkiezingen en aan 

laten sluiten 14 December. Merijn zal de google forms aanmaken.  



 

20.55 Draaiboek MR de Troubadour 

- Wijziging: kolom besluitvorming; gewijzigd 

- Email adres KCR wijzigen, actie Sylvia 

 

 

21.05 MR tekst website KC de Troubadour 

De tekst is opgemaakt en zal door Sylvia worden gedeeld met de MR voor goedkeuring. 

 

21.10 GMR 

De stukken zijn besproken. 

 

21.20 Wvttk  

- 1.0 Zichtbaarheid MR: (Sinterklaas + Kerst): kleine post via social schools 

- 2.0 Teams tegel (Digidact): Emiel zal worden benadert op dit te organiseren (actie Sylvia) 

 

21.25 Rondvraag 

Marieke: hoe vinden jullie het vergaderen op deze manier? Ieder vindt een fysieke meeting prettiger maar 

begrijpen dat een mix wellicht de beste optie is. 

 

21.30 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.31. 

 

 


