
 

   SBO De Haagse Beek     

    
 
  
Aan  
MR-leden 

 
Van Conny Teljeur 

 

 
 
Onderwerp 
Notulen MR-vergadering 

 
  Datum  04-11-2019

 
Verslag van de MR-vergadering SBO Haagse Beek 

  
 
Aanwezig namens ouders:             Danielle Lammertink 

(voorzitter) 
                                                       Marijke Vis 
                                                       Chantal Oranje 
                                                        
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:                   
 
1.   Opening: 

  Danielle opent de vergadering  
    
 2.    De notulen van 23-09-2019 
          Deze worden goedgekeurd.       

 
  3.   Binnengekomen post: 
        Geen 
  
  4.   Begroting: 
      Jos de K. laat via het digibord de begroting zien en legt het een en ander uit. Er wordt  
       sinds kort gebruik gemaakt van het programma “Capisci”. De school staat er dit jaar 
       gezond voor. De inkomsten van de school wordt voor een groot deel bepaald door  
       het aantal leerlingen. Er wordt op dit moment gewerkt aan het aantrekken van een  
       psycholoog. De bedoeling is dat zij/hij 1 dag per week beschikbaar is voor de  
       Haagse Beek en 2 dagen voor de inspecteur de Vriesschool. Dit is goedkoper dan  
       gebruik te maken van een psycholoog van het HCO. 
  

  5.   Jaarverslag: 
        Jos de K. heeft de leden een jaarverslag toegestuurd.  
        Afgesproken wordt dat Danielle dit jaar voor het eind van het schooljaar het  
        jaarverslag schrijft van de MR. 
  



 

  6.   Milieu en duurzaamheid: 
        Dit onderwerp zal besproken gaan worden in de leerlingenraad die over een paar  
        weken gaat starten. 
     
          
  7.   Rondvraag: 
        Marijke vraagt of duidelijk is of  MSI (Mijn School Info) kan worden gaan  
        gebruikt op school. Jos de K. zal dit naar voren gaan brengen in het bestuur. 
        Dinsdag 5 november komt Theo Kostering op de HB kijken in de groepen 1 /2 en 7a. 
        Hij dient als bovenschoolse directeur goed op de hoogte te zijn van alle scholen die  
        onder hem vallen. Als de rijksinspectie het bestuur bezoekt en vragen heeft, moet hij  
        deze kunnen beantwoorden. 
 
 8.  Sluiting: 
 
      Volgende vergadering: 
      13  januari    : duurzaamheid 
 
 
      Andere vergaderdata 

       9    maart     :  schoolgids 
     11  mei         : vorderingen schoolplan 
     29  juni         :  etentje 
  
              
 
  



 

 


