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Notulen MR-vergadering 

 

  Datum  11-03-2019

 
Verslag van de MR-vergadering SBO Haagse Beek 

  

 
Aanwezig namens ouders:             Danielle Lammertink 

(voorzitter) 

                                                       Marijke Vis 

                                                       (nieuw lid) 

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:  
Jos de Koning neemt vandaag het voorzitterschap op zich tot er een nieuwe 
voorzitter is gekozen. 

2. Voorstellen: 
Marijke Vis, ons nieuwe lid, stelt zich voor. Zij is de moeder van Salima uit groep 
6a. Zij heeft daarnaast nog twee jongere dochters. Marijke werkt tijdens 
schooluren 4 dagen per week bij de bloemenveiling in Naaldwijk als Fust 
coördinator. Het is een veelzijdige baan.  
Hierna stellen de andere leden zich aan haar voor. 
  

 3.        De toekomst van de MR en het functioneren daarvan.  
              Op dit moment zijn er twee ouders en 3 personeelsleden lid van de MR. Wij  
              komen dus 1 ouder tekort. Degene die belangstelling toonde is helaas niet op  
              komen dagen. Conny zal de leerkrachten van groep 3 /4 en 5 vragen of zij ouders 
              willen benaderen die mogelijk zitting kunnen nemen in de MR. Ook zal er in de 
              nieuwsbrief een oproep worden gedaan. 

   Danielle biedt zich aan om voortaan het voorzitterschap op zich te nemen.  
   Voorlopig wordt besloten dat, mocht er binnenkort sprake zijn instemmingsrecht,  
   1 personeelslid afstand doet van zijn stemrecht gezien de 2 /3 verhouding op dit  
    moment. 
 

 4.           Agendapunten 
    Jos de K geeft aan dat de MR zelf met agendapunten moet komen. Af en toe zal  
    hij zelf komen met bespreekpunten en deze dan doorgeven aan de voorzitter. 
 
 
 
 
 



 

               Agendapunten ingebracht door Jos de Koning voor de volgende vergadering  
    Is informatie over: 
  - het werkverdelingsplan 
  - de werkdrukgelden 
  - de formatie 
  - het schoolplan (bij voldoende tijd zullen Taco en Jos het onderdeel  
    Pedagogisch Klimaat toelichten) 

               (zo wenselijk en qua tijd inpasbaar, komt de begroting nog even ter sprake) 
             
             Uit bovenstaande onderwerpen kunnen mogelijk onderwerpen naar voren  
             worden gebracht die de MR verder uitgebreider wil bespreken in een volgende  
             vergadering. 
 
      5.     Rondvraag/mededeling 
              Jos G: het mailadres van de MR blijft voorlopig even gehandhaafd, ook al wordt   
               er geen gebruik van gemaakt. 
               Danielle: wil weten hoe het staat met de aanpassingen van het schoolplein 
               Antwoord Jos G.: als de offertes binnen zijn kunnen er beslissingen worden  
               genomen. 
               Conny: alle binnengekomen digitale post zal worden doorgestuurd naar de 
               Leden. 
 
               De volgende vergaderingen staan gepland op: 

                 maandag 13 mei 2019 
                     maandag 24 juni 2019 
                     om 19.30 
 
              
 
         



 

 maandag 3 september 2018 

 maandag 12 november 2018 

 maandag 21 januari 2019 

 maandag 11 maart 2019 

 maandag 13 mei 2019 

 maandag 24 juni 2019 

 


