
Notulen MR overleg 
 

 

Datum  : Maandag 28 oktober 2019 

Aanvang : 20.00 uur, locatie Kanunnikensven 1 te Eindhoven 

Uitgenodigden : Conny, Daniëlle, Jacky, Maike, Mark, Noortje en Rita. 

Voorzitter : Mark 

Notulant : Jacky 

          

1. Opening         

 

2. Vaststellen agenda  en notulen vorige vergadering 

De notulen waren al goedgekeurd en de agenda is vastgesteld. 

 

3. Mededelingen directie  

- Dit schooljaar moet er een ‘nieuwe’ missie en visie worden geformuleerd. Tijdens de 

studiedag hebben we het gehad over onze kernwaarden. Vrijdag 6 december is de 

volgende studiedag en gaan we hiermee verder. 

- Vorig schooljaar is SKPO is gestart met het formuleren van een visie op SO en SBO. 

Hierover wordt gesproken in de stuurteams en vervolgens in de MR. De verkregen 

informatie wordt verwerkt in de visie van SKPO.  

In Eindhoven Noord wordt verkend of SO en SBO-scholen van SALTO en SKPO kunnen 

gaan samenwerken.     

 

4. Terugkoppeling GMR  

- Ingrid Sluijter is benoemd tot nieuwe bestuurder naast Peter Tijs. Ingrid en Peter zijn 

gelijkwaardige bestuursleden. 

- Er is een nieuw lid voor de Raad van Toezicht benoemd.  

- SKPO is trots op het formatie resultaat. De poel bestaat uit 80 personen. Vooralsnog zijn 

er geen personeelstekorten.  

- Koersplan 2020-2024 wordt ontwikkeld. Input vanuit de GMR en de directeuren wordt 

daarin verwerkt.  

Maike stuurt de agenda van de GMR en de bijgevoegde teksten door aan alle MR-leden.

   

 

5. Planning MR / Jaarplanning MR  

De planning is goedgekeurd. Er kunnen gaande het schooljaar altijd punten worden 

toegevoegd. 

   



  

6. Aftrap begroting 2020  

De kwartaalbegroting wordt donderdag 31 oktober besproken.     

 

7. Terugblik missie/visiedagen 

Zie het eerste puntje van ‘mededelingen directie’ .      

 

8. MR verkiezing planning doornemen     

(i.v.m. vertrek van Jacky) 

Jacky licht het team in over haar vertrek en er wordt geïnformeerd of er teamleden willen 

deelnemen aan de MR. Rita en Jacky zette een tijdspad uit. 

 

9. Data inplannen voor etentje en vergadering in juni 

Extra vergadering: 8 juni 

Etentje: 4 september 

  

10. Rondvraag 

- Wie gaat er naar de MR-cursus? Mark. Danielle gaat naar één bijeenkomst.  

- De MR-leden hebben zich voorgesteld in de nieuwsbrief. Danielle stond er niet in. Haar 

stukje tekst wordt in de volgende nieuwsbrief geplaatst.    

   


