
Notulen vergadering medezeggenschapsraad de Reis van Brandaan d.d. 9 september 2019 

Aanwezig: 

Rita van Leeuwen, Mark Zonnenberg, Maike Verhagen, Jacky Klerkx, Conny Brouwers, Noortje van 

Boxtel, Daniëlle Willems. 

 

Afwezig:  geen afwezigen. 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda/notulen 

Notulen waren al goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen directie 

De benodigde subsidies zijn aangevraagd. Er zijn vacatures uitgezet. 

Het gaat om 4-5 ochtenden administratieve ondersteuning voor praktische zaken. 

Daarbij zoekt de school ook een leerkracht voor de kleuters. 

 

Missie-/visiestuk en schoolplan: er is één jaar uitstel voor de Petraschool en voor de Reis van 

Brandaan. 

Vraag: willen het schoolteam en MR dit oppakken met de interim directeur of met een nieuwe 

directeur? Een uitgewerkt missie/visie kan ook helpen met focus bij het screenen bij de 

toekomstige vacature directeur.  

 

SKPO heeft een visie/missie geformuleerd. Vrijdag is er directie-overleg. Er wordt ook specifiek 

gekeken naar SBO. Hoe houd je de SBO-voorziening overeind en wat is de positionering in 

Eindhoven? Er is behoorlijk wat regelruimte voor de school voor missie/visie. Goede VSO in 

aansluiting op BSO is ook belangrijk. Over 2 weken wordt de visie op SBO binnen SKPO besproken. 

Daarnaast is er overleg op Eindhoven-schaal over SBO SKPO-landschap. 

 

Actie: Met wie willen we het traject oppakken? De PMR zal deze vraag bij het schoolteam 

neerleggen. Dit kan tijdens de studiedagen op 2 en 3 oktober.  

 

4. Terugkoppeling GMR 

Er is geen GMR geweest. Deze vindt in week 38 plaats. Op de agenda staan strategische visie en 

P&O beleid. 

 

5. Taakverdeling MR 

Het voorzitterschap bevalt Mark goed. Er wordt gerouleerd met notuleren.  

Aandachtspunt: gelijk verspreiden agendapunten over de verschillende vergaderingen.  

Jacky gaat op termijn de MR verlaten. Er is interesse onder collega’s voor deelname aan de MR. 

De ouders van de MR leveren foto’s en tekst van paar regels aan om zich voor te stellen.  

Deze mogen naar Rita en Jacky voor plaatsing op website en nieuwsbrief.  

 

6. Jaarplanning 

Data: 28/10   9/12   27/1    16/3   18/5    8/6       

Tijd: 20.00 uur aanvang.  

 



7. Scholing MR 

We verwachten binnenkort een uitnodiging aan alle MR-en hiervoor.  

 

8. Rondvraag 

Website moet ge-update worden aan huidige situatie.  

 

Het zou goed zijn om een whatssap groep voor klassen te hebben.  

Parro-app is mogelijkheid. Deze wordt vaker gebruikt op scholen. 

Mogelijk een jaar in combinatie met de weekkaart, voordat de weekkaart wordt afgeschaft. 

Rita krijgt nog bericht over mogelijke providers.  

 

 


