
Agenda MR-vergadering 10-03-2020  
Locatie: Centrum  
Tijd: 19.15 uur - 21.15 uur  
Aanwezig: Vera, Rianne, Bas, Stephanie, Marianne, Enneke, Angelique,  Paul, Ivo en Annemie 
Afwezig:  
 
AGENDA:  
1. Opening en vaststellen agenda.  
● Annemie sluit wederom aan i.v.m. uitleg omtrent de huisvesting, aangezien er ook vanuit het bestuur de zorg 
is voor de huisvesting op locatie Luchen. Tijdens het overleg met de gemeente bleek dat de gemeente erkent 
dat er iets moet gebeuren. De gemeente kwam met drie opties voor een semi-permanente oplossing: 

- grond aangekocht door de gemeente tegen het nieuwe plan aan (nabij de hondenuitlaatplek)  
- grond van de boer waar we op uit kijken ( duurt nog 15 jaar tot het onteigend wordt)  
- het huidige stoppelveld (is verder weg van huidige locatie, maar qua locatie ligt het mooi)  

 
Er is nog geen voorkeur uitgesproken door Bas en Annemie. Gemeente heeft geen voorkeur. De grootte zal 
max 6-8 lokalen zijn (op zijn top). Het leerlingenaantal groeit nog tot 2030-2032. De MR heeft een voorkeur 
voor de laatstgenoemde optie. 
Er is gezien het aantal vierkante meters en het aantal leerlingen nog geen recht op uitbreiding conform de 
verordening, dit zou er pas in augustus 2021 zijn. Bas en Annemie hebben bij de gemeente aangegeven dat 
dit niet wenselijk is; er is per augustus 2020 ruimte nodig. De gemeente is ook op de hoogte dat de drie opties 
in de MR besproken worden, omdat de huisvesting onder ouders erg leeft.  
Bas en Annemie geven in hun volgende gesprek met de gemeente aan dat we voorkeur hebben voor optie 
drie, met daarnaast de opmerking dat de locatie die uiteindelijk het snelst mogelijk is de absolute voorkeur 
heeft. 
School gaat de huidige ouders van groep 7 Luchen alvast een brief geven om ze op de hoogte te brengen. 
Voor de meivakantie nog een MR-vergadering plannen waarbij Annemie ook aan zal sluiten om de laatste 
informatie mede te delen. 
 
2. Mededelingen.  
  
3. Ingekomen post. 

● InfoMR is binnengekomen 
 

4. De punten vanuit directie.  
● in- en uitstroomgegevens schooljaar 2019-2020  

We hebben via de mail een overzicht van de in- en uitstroomgegevens ontvangen. Het leerlingenaantal 
stijgt nog steeds. 

● het coronavirus: stappenplan van PlatOO is niet meer actueel ( was wel erg duidelijk) aangezien er 
veel last minute veranderingen zijn vanuit bijvoorbeeld het RIVM. 
Schoolbesturen worden aangesproken en die nemen een beslissing (niet de scholen). Opvang op één 
en onderwijs op het tweede plan n.a.v. de persconferentie van de drie Brabantse burgemeesters. De 
vraag is of de schoolbesturen om advies gevraagd worden. Annemie heeft al een collega bestuurder 
gesproken die dit een belachelijke maatregel vond.  Leraren Collectief is ook een poll gestart om een 
standpunt te maken.  
Als er iemand binnen een familie van een leerling positief getest wordt op coronavirus, eerst advies 
inwinnen bij de GGD voor de betreffende leerling.  
Vandaag alleen groep 8 de hele dag thuis, groep 5 en groep 4 vanaf 12.00u naar huis. 

● vakantierooster 2020-2021 
Wordt hier mee ingestemd? Voor en na de meivakantie zo gelijk mogelijk, we volgen het advies van 
het BOV, anders wordt de periode van de meivakantie tot aan de zomervakantie nog langer. VO zal 
hier wellicht van afwijken ivm de eindexamens (opmerking van de notulant: het Augustinianum volgt 



ook het advies van het BOV). Wij stemmen hiermee in, aangezien we vinden dat anders de periode tot 
aan de zomervakantie te lang wordt. 
 
 

 
5. Vragen c.q. mededelingen vanuit de MR-geleding.  
      ● oversteken naar de gym: di 3 mrt is iemand van de gemeente met Vera gaan kijken naar het bewuste 
punt. Het plan van de gemeente om een zebrapad aan te leggen is te duur en dus kansloos. Stoep 
doortrekken naast het grasveld is eventueel een optie of een andere oversteekplek die minder gaat kosten. Er 
wordt contact gehouden met Vera, waarschijnlijk is er binnen twee weken meer nieuws. 
De gemeente vindt de Kwikstaart is een vervelend verkeerspunt en wil weten of hier klachten over gekomen 
zijn? Opmerkingen graag laten weten aan Vera. 
Er wordt nog veel geparkeerd op de stoep bij locatie Centrum. Hier komen wellicht paaltjes, meer 
parkeerverboden of éénrichtingsverkeer. 
 
6. Vragen vanuit de OR.  
 
7. Vragen c.q. mededelingen vanuit het team.  
 
8. Notulen.  
 
9. (G)MR :  
 
10. Rondvraag en sluiting. 
 
>> Hoe is de ervaring van de leerkrachten geweest met de twee studiedagen in februari? 
Heel fijn, je kon erg veel doen aan de rapporten en veel overlegtijd.  
Dit jaar in combinatie met de staking was het erg ongelukkig. Sommige ouders vinden het prettiger om een 
week in juni te hebben, maar dit is voor de leerkrachten vervelend omdat je aan het einde van het jaar minder 
kunt doen dan bijv. in het begin van het jaar. 
 


