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  Datum  13-05-2019

 
Verslag van de MR-vergadering SBO Haagse Beek 

  
 
Aanwezig namens ouders:             Danielle Lammertink 

(voorzitter) 
                                                       Marijke Vis 
                                                        
Aanwezig namens de school: Conny Teljeur 
  Taco Haasdijk 
                                                       Jos Ghijssels 

 Aanwezig namens de directie:       Jos de Koning  (algemeen directeur)  
 Afwezig met kennisgeving:              - 
 Afwezig zonder bericht:                  dhr de Munnik  
 
1. Opening: 
   De vader van Rinus de Munnik was uitgenodigd, maar is niet aanwezig. Hij zal door Conny  
   worden gevraagd of hij nog zitting wil nemen in de MR. 
 
   Vaststelling vergaderdata schooljaar 2019/2020 
    23 september (Danielle mogelijk afwezig) 
      4 november 
    13 januari 
      9 maart 
    11 mei 
    29 juni 
 
2.  De notulen van 11-03-2019 
     Deze worden goedgekeurd       

 
3.  Binnengekomen post: 
     geen 
  
4.  Werkverdelingsplan: 
     In het nieuwe CAO is opgenomen dat het team een bepalende rol krijgt bij de  
     werkverdeling (normjaartaak). 
     De directie heeft een concept gemaakt en het team heeft hierover wijzigingen  
     /aanpassingen doorgegeven aan de directie. Deze worden, wanneer mogelijk, verwerkt  
     en in een nieuw plan aangeboden aan het team. Als dit proces goed is verlopen zal de   
     pmr geleding het plan ondertekenen.  
      

 
 

 



 

5.   Werkdrukgelden: 
      Dit geld is gebruikt voor de formatie en het inhuren van tussenschoolse opvang. 
 
 
6.   Formatie: 
      Er is een nieuwe fulltime leerkracht aangesteld. Zij start volgend schooljaar en gaat  
      Sasja vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Sasja heeft haar master  
      Educatinal Needs met gedrag als specialisatie behaald en gaat na haar verlof haar 
      kennis overbrengen en toepassen in de groepen. Dit betekent dat zij dan minder uren  
      voor haar groep staat. Ook deze uren gaat de nieuwe leerkracht opvangen. 
    Jos Ghijssels gaat volgend schooljaar structureel 3 dagen per week werken. 

 
7.   Schoolplan: 
      Het concept schoolplan wordt deze week door de directie en IB besproken, samen met  
      Hans Pietersen (externe begeleider). Zodra het definitieve plan is vastgesteld wordt  
      deze voorgelegd aan het team en daarna in de MR voorgelegd. 
      Volgend schooljaar starten we weer met het maken van een schoolplan. De  
      onderdelen actief burgerschap en digitale geletterdheid zullen dan in het nieuwe  
      schoolplan worden opgenomen.  
 
8. Begroting: 
   Jos de Koning geeft hierover een korte uiteenzetting. De “Haagse Beek” is financieel   
    “gezond”. Door het groeiend aantal leerlingen komt er meer geld binnen. Hij start met  
    de begroting van 2020 in september en zal, zodra deze klaar is, deze presenteren in 
    de MR. 
 
9. Rondvraag/mededelingen: 
    Danielle merkt op dat de ouderbijdrage op onze school vrij laag is in vergelijking met  
    andere scholen. 
    Jos de Koning: er is op dit moment nog geen reden deze te moeten verhogen. 
    Danielle vraagt of Taco en Jos op de volgende vergadering iets willen vertellen over de 
    projectgroep “pedagogisch klimaat”. Zij zal samen met Marijke met onderwerpen  
    komen namens de oudergeleding. 
 
 
 

      De volgende vergadering staat gepland op: 
        maandag 24 juni 2019 om 19.30 
 
 
                
 
                
              
 
        



 

 


