
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: KC de Troubadour
Tijd: 19:30-21:30 uur
Datum: 28 september 2021

Agenda:
Tijd Onderwerp Status Bevoegdh

eid
Portefeuillehouder Bijlage

19:30 uur Opening

19:30-19:35 Mededelingen Ter
informatie

Allen

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

19:40-19:50 Jaarplan Troubadour Instemming Allen Marieke 2

19:50-20:05 Schoolgids Instemming Allen Marieke 3

20:05-20:10 Jaarplanning MR Vaststellen Allen

20:10-20:20 Kwaliteitsposter Bespreken Allen Sylvia

20:20-20:25 Scenario’s afwezigheid
personeel

Vaststellen Allen Lisa 4

20:25-20:35 Aansluiting advisering groep 8 Bespreken Allen Merijn

20:35-20:45 Ventilatie klaslokalen Bespreken Allen Merijn

20:45-20:55 Draaiboek MR de Troubadour Vaststellen MR Ron 5

20:55-21:05 Taakverdeling MR 21/22 Bespreken Allen allen

21:05-21:10 Begroting MR 21/22 Bespreken Allen Lisa

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

15 21:20 Wvttk
-Foto & tekst website

16 21:25 Rondvraag

17 21:30 Sluiting



Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.34h en heet Merijn welkom bij zijn eerste MR
vergadering

Mededelingen
Ron: Graag “schoolfotograaf” meenemen als WVTTK
Silvia: Helaas is Stephanie van Strijp er nog niet bij vanwege de bevalling

Notulen vorige vergadering
- Actie PMR: Er is ruimte voor een personeelslid vanuit Troubadour. Actie PMR: a.u.b

benoemen intern op school. Lisa zal dit opnemen
- T.a.v. “T25” & ”Bovenschoolse personeelsvoorziening: Actie Marjolein: Dhr.

Wingens is interim bestuurder en zal advies geven over eventueel nieuw
besturingsmodel, huisvesting / HR / bedrijfsvoering(momenteel is dit 2 koppig).
Mw. Denissen heeft helaas ontslag genomen.

- NPO actie Ron: opnemen in besluitenlijst
- Actie Ron: Sylvia: Juli 2022, Lisa: Juli 2023, Stephanie: Juli 2023 opnemen in

activiteitenplan
- Jaarplanning GMR checken op thema’s: (Iris Wubben actie Merijn mailen)

Jaarplan troubadour
Het plan is besproken met het team.
Merijn: mogelijk een goed idee om een leeswijzer toe te voegen. Marieke; goede aanvulling,
dit zal ik toevoegen (actie Marieke).

Schoolgids
Enkele opmerkingen/aanvullingen zijn besproken en Marieke neemt het mee.
MR stemt in met content schoolgids, actie Ron: wordt meegenomen als instemming.

Jaarplanning MR
Onderstaande punten opnemen in de MR

- Kindcentrum monitor 1x per 2 jaar (Juni 2022 opnemen in de agenda)
- Ouderbijdrage ook opnemen December 2021

Kwaliteitsposter
Bestuur moet verantwoording geven over “hoe” er op kwaliteit wordt aangestuurd. Het
document wordt met de MR gedeeld. Actie Marieke.

Scenario’s afwezigheid personeel
Deze is in hoofdlijnen besproken en toegelicht.

Aansluiting advisering groep 8
Tijdens kopje “schoolgids” is deze kort besproken. Daarnaast is er gesproken over het
terugkijken naar de VO scholen en of er verschillen zitten in de doorkijk tussen de
verschillende scholen en vanuit daar kan er gekeken worden waar het eventueel versterkt
kan worden.



Ventilatie klaslokalen
Merijn: volgens mij moeten we werken aan de ventilatie en eventuele CO2 meters.
Marieke: theoretisch voldoen wij aan het bouwbesluit echter zijn er wel gesprekken met de
gemeente. De gemeente is formeel verantwoordelijk voor het gebouw. Dit heeft de
aandacht. De gemeente heeft dit uitbesteed aan SBK en voorstel volgt t.z.t. (in November
staat het gesprek gepland). Actie Marjolein: opnemen in MR vergadering December 2021.

Draaiboek MR de Troubadour
- Zin “tijdens …” boven besluitenlijst moet boven de andere tabel komen
- Tabel text “planning moet “2021/2022: worden
- Pas document aan op formele naam in de tekst “draaiboek MR”

Actie Ron: kritisch document doornemen, Actie Marjolein; opnemen volgende vergadering.
Merijn wil het document in google docs. NB Voor 30 October aanleveren via de email (Ron).

Taakverdeling MR 21/22
Merijn wil zich voordragen als voorzitter voor wanneer Marjolein gaat stoppen in December.
De vacature wordt 1 November geplaatst. Actie Sylvia (kindcentrum app). Lisa blijft
penningmeester (deze loopt per kalenderjaar), Ron blijft notulist.

Begroting MR 21/22
Lisa gaat in overleg met Marieke t.a.v. verdeling kosten etentje OC/MR.

GMR
Informatie volgt en dit zal meegenomen worden en komt terug bij de volgende vergadering.

Wvttk

Foto & tekst website
Iedereen nieuwe foto inleveren aan Merijn en hij zal deze naar Manon sturen.
Fotomoment (schoolfotograaf inplannen) voor ieder t.z.t. Actie Sylvia tekst website en komt
hier op terug tijdens volgende vergadering.

Schoolfotograaf
N.a.v. email Manon van Wuijckhuijse met optie om fotograaf “Sterre” uit te nodigen.
Actie Ron om Manon te contacteren.

Verkeersveiligheid
Gesprek met wijkmanager heeft plaatsgevonden. Momenteel voldoet alles aan de eisen.
Enige optie is dat ouders direct klagen bij de gemeente. Marieke actie wijkmanager details
delen zodat deze opgenomen kunnen worden in de notulen.

Rondvraag
- Marjolein: we moeten een nieuw email adres i.p.v. KCR, MR. Actie Sylvia om Emiel

te contacteren & met Thera i.v.m. OR.


