
MR vergadering 8 februari 2022 
 

Locatie: Teamkamer De Troubadour 

 
Agenda MR De Troubadour 
 

Oudergeleding MRK:      Marjolein Vlaardingerbroek, Marjolein van Loon, Ron van den Dungen,  

      Merijn de Bekker  

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

Directie:      Marieke Wismans (afwezig) 

Locatie:                   Teams meeting 

Tijd:                                 19:30-21:30 uur 

Datum:                                 8 Februari 2022 

 

Agenda 

1. Opening 

2. (19:30) Mededelingen 

3. (19:35) Notulen vorige vergadering  
Toelichting: Vaststellen Notulen en bespreken acties 

4. (19:45) Uitslag MR verkiezing  
Toelichting: "De Marjolein-wissel". Hoe is de verkiezing verlopen en zijn er zaken die we moeten 

vasthouden / veranderen voor een toekomstige verkiezing? 

5. (20:00) Situatie rondom Corona  
Toelichting: Evaluatie schoolsluiting en corona maatregelen. 

6. (20:15) Veiligheid rondom school (Ron)  
Toelichting: Voortgang en acties gesprek met de politiek 

7. (20:25) GMR - Personeelstekort Plan van aanpak (zie bijlage)  

Toelichting: Bespreken kadernota GMR - Bezetting GMR - Wisseling van bezetting GMR en 

verbinding vanuit De Troubadour 

8. (20:35) Draaiboek MR  
Toelichting: Vaststellen van het draaiboek 

9. (20:45) Jaarverslag MR  
Toelichting: Opstellen van jaarverslag 2021 

10. (20:55) Begroting MR (Lisa)  
Toelichting: Opstellen van begroting 2022 

11. (21:05) Hernieuwd contact OC  
Toelichting: Opnieuw kennismaken 

12. (21:15) Inzet en gebruik Teams  
Toelichting: Hoe gaan we Teams gebruiken? 

13. (21:20) Wvttk - Vraag Marieke structureel vergaderen via Teams 

14. (20:25) Rondvraag 

15. (21:30) Sluiting 

 

Actielijst MR 16 Nov 2021 

Taaknaam  Toegewezen aan 

MR tekst website KC de Troubadour aanpassen Sylvia Hendriks 

Contact verkeer Bossche Groenen Ron 

Delen plan GMR personeelstekort Ron 

Nieuw email adres MR wordt aangevraagd Sylvia Hendriks 

Verdeling kosten etentje  Lisa van den Wildenberg 

PMR Lisa van den Wildenberg 

Tekenen papieren Marieke Marjolein, Marieke 

 



1. Opening.  

De voorzitter, Merijn, opent de vergadering om 19.34.  

 

2. (19.30) Mededelingen.  

- Merijn: Welkom Stefanie en Marjolein, fijn dat jullie er zijn 

- Merijn: Er is een mogelijke subsidieaanvraag vanuit Waterschap t.a.v. buitenspelen, dit komt iets te  

   vroeg, eerst volgen er andere zaken 

- Lisa (namens Marieke): Ventilatie: morgen verschijnt er een artikel in de krant van een signum  

   school in het Brabants Dagblad. Signum mijdt de publiciteit niet, omdat de gemeente weg blijft  

   kijken in de verantwoordelijkheid die zij dragen mbt aanpak luchtkwaliteit. Dit betekent mogelijk     

   dat signum straks scholen moet aanwijzen die wel, maar die ook niet mogen deelnemen.  

   Troubadour staat hoog op de lijst. Marieke heeft Anneke Verstegen benaderd om een uitgebreid  

   rapport frisse school te maken, ter onderbouwing richting de gemeente. Vorig schooljaar heeft Sbk  

   dit in opdracht van de gemeente een globale analyse gedaan. Daarnaast worden er offertes  

   aangevraagd voor een grote verbouwing, zodat er in de klassen meer ruimte ontstaat. Ik zal jullie  

   de volgende keer goed bijpraten. Mocht eerder wenselijk zijn dan plannen we een extra moment. 

- Besluit RVT: er wordt een tweede bestuurder aangetrokken. Wervingscampagne moet nog gestart  

   worden; 

- Schoolbezoek: kort toegelicht  

 

3. (19:35) Notulen vorige vergadering  
Toelichting: Vaststellen Notulen en bespreken acties 

- Actie (Ron) het nieuwe MR email adres aanpassen in het draaiboek. 

- Actie (Marjolein van Loon) a.u.b. foto van jezelf delen met Sylvia 

 

4. (19:45) Uitslag MR verkiezing  
Toelichting: "De Marjolein-wissel". Hoe is de verkiezing verlopen en zijn er zaken die we moeten 

vasthouden / veranderen voor een toekomstige verkiezing? 

- Actie (Marjolein Vlaardingerbroek): deel a.u.b. het protocol via de Teams tegel 

 

5. (20:00) Situatie rondom Corona  
Toelichting: Evaluatie schoolsluiting en corona maatregelen. 

- De situatie is doorgesproken met de daarbij behorende processen & keuzes die zijn gemaakt. 

 

6. (20:15) Veiligheid rondom school (Ron)  
Toelichting: Voortgang en acties gesprek met de politiek 

- Actie (Merijn) zal de informatie t.a.v verkeer op de team tegel plaatsen  

- Marjolein: we kunnen deze kwestie mogelijk opschalen op Signum niveau 

- Actie (Ron): graag het net ophalen bij de Bossche groenen voor de volgende MR vergadering 

 

7. (20:25) GMR - Personeelstekort Plan van aanpak (zie bijlage)  
Toelichting: Bespreken kadernota GMR - Bezetting GMR - Wisseling van bezetting GMR en verbinding 

vanuit De Troubadour 

- Actie (Merijn): personeelstekort wordt volgende vergadering besproken, agendapunt kwam vanuit  

   Marieke en ze is momenteel afwezig.  

- Sylvia: in rondvraag zie ik een opmerking t.a.v. informatievoorziening richting Voorzitters MR.  

   Is het een idee om dit bespreekbaar te maken aangezien het nog niet is gebeurd.  Actie (Merijn); ik  

   contacteer de GMR hieromtrent. 

- Actie (Marieke): graag willen we als MR de vacature binnen GMR (werkgroep) onder de aandacht  

    brengen (ouders/personeel).  

-Actie (Sylvia): graag ook het rooster & de planning meenemen voor de volgende vergadering 

 

 

 

8. (20:35) Draaiboek MR  
Toelichting: Vaststellen van het draaiboek 

- Draaiboek is nog niet compleet (actie Ron) graag updaten en delen via teams. 

- Marjolein: graag wil ik me aanmelden voor een MR scholing, Actie (Sylvia): ik zal de organisaties  

   die deze avonden organiseren met je delen, zodoende kan je je aanmelden. 

 



9. (20:45) Jaarverslag MR  
Toelichting: Opstellen van jaarverslag 2021 

- Op enkele tekstuele aanpassingen na is het jaarverslag goedgekeurd 

- Actie (Merijn) MR statuten worden op teams geplaatst inclusief versiebeheer 

 

10. (20:55) Begroting MR (Lisa)  
Toelichting: Opstellen van begroting 2022 

-Merijn: wellicht dat we attenties/cadeautjes apart kunnen melden (dit valt nu onder “onvoorzien”),     

  mogelijk kunnen we dit verhogen naar 100 Euro. Iedereen: akkoord (Actie Lisa, verhogen) 

- Lisa (Actie): afdracht aan GMR ga ik dubbelchecken met Marieke 

 

11. (21:05) Hernieuwd contact OC  
Toelichting: Opnieuw kennismaken 

- Marjolein: de OC heeft contact opgenomen met de MR en ze willen graag in gesprek. De gegevens  

   van Mw. Tracy Joustra vanuit OC zijn gedeeld. Actie (Merijn): ik zal contact met hen opnemen en     

   tevens met Marieke bespreken of we mogelijke gezamenlijke thema’s kunnen bespreken. De  

   MR/OR hebben op 23 maart 2021 de volgende thema’s gedefinieerd: doorgaande leerlijn,  

   duurzaamheid, frisse school, voeding op school. 

 

12. (21:15) Inzet en gebruik Teams  
Toelichting: Hoe gaan we Teams gebruiken? 

- Besproken; we behouden teams voor het delen van documenten & naslagwerk tevens zal   

   whatsapp aangehouden worden. Marieke zal tevens worden uitgenodigd in de team omgeving.  

   We zullen beperkt/geen gebruik maken van communicatie via email. Actie (Sylvia); Merijn geeft   

   aan dat je ook naar teams kan mailen, wellicht makkelijk om dit in te richten. Actie (Merijn); ik zal  

   dit ook bespreken met Marieke want wanneer een ouder specifiek naar de MR wil mailen, zou dit  

   ook specifiek naar de MR moeten. Actie (Marjolein); ik zal tevens mijn historie op de tegel plaatsen  

   onder kopje “algemeen”.  

 

13. (21:20) Wvttk - Vraag Marieke structureel vergaderen via Teams 

- Besproken; de MR heeft de voorkeur voor een afwisseling tussen fysieke vergaderingen en   

   vergaderingen via teams. 

 

14. (20:25) Rondvraag 
- Marjolein van Loon: hoe werkt de portefeuilleverdeling? 

- Sylvia: Merijn is de voorzitter, Ron de notulist. De overige taken worden verdeeld naar gelang  

   feeling van het onderwerp. 

- Marjolein Vlaardingerbroek: wisten jullie dat ik jullie ga missen, dank voor het kado 

 

15. (21:30) Sluiting 
- De voorzitter sluit de vergadering 

 


