
 
Verslag MR vergadering 4 juli 2016 20.00 uur. 
Aanwezig: Hetty Hendriks, Wilma Nuchelmans, Marjolein Beukers, Jacqueline 
Stassen, Ellen van Dodewaard, Joris Knoben, Hanneke Deinum. 
 

1. Opening/mededelingen.  
Paul Verheijen wil de nieuwe secretaris worden; Jacqueline en Hanneke hebben 
voorafgaand aan deze vergadering een gesprekje met hem gevoerd en het lijkt 
hem leuk om te gaan doen. Ellen neemt contact met hem op. 
Er is nog geen opvolger voor Ellen; we kunnen een lijst opstellen en mensen 
persoonlijk benaderen. Ellen vraagt eerst Ronald Meulendijks, die de presentatie 
met Hetty verzorgt verderop in deze vergadering. 

 
2. Verslag en actiepunten verslag 9 mei 2016. 

Dit verslag is vastgesteld en de actiepunten zijn afgehandeld. 
 

3. Evaluatie schooltijden 
Eerst zijn de ouders bevraagd, daarna de leerlingen. De resultaten van de 
leerling enquête zal Hetty nog nasturen. 
De uitslag van de enquête komt goed overeen met de peiling die vóór de invoer 
van de nieuwe schooltijden is gehouden. 
Aandachtspunten liggen bij de lunch: te weinig tijd voor de lunch; activiteiten 
tijdens het eten te veel; te weinig tijd om buiten te spelen. 
Donderdag over een week zullen de resultaten worden gepubliceerd in het 
Wiekendje. Begin volgend schooljaar zal het team de aandachtspunten 
oppakken. 
De resultaten van de enquête van de Koningslinde zijn nog niet bekend..  

 
4. Stand van zaken mbt implementatie nieuwe onderwijsmodel. 

Dit wordt in de presentatie die Hetty en Ronald gemaakt hebben, weergegeven. 
 

5. Presentatie “De transitie naar Molenven 2.0 in perspectief” door Hetty en Ronald 
Meulendijks. 
In deze presentatie wordt duidelijk gemaakt waar het Molenven naar toe wil 
(visie en missie), wat de tijdslijn is. De presentatie wordt aan de MR leden 
gemaild door Hetty, zodat de MR leden eventueel aan kunnen vullen. De 
presentatie wordt ook nog gehouden voor de oudervereniging en vervolgens zal 
hij in de ouderavond in september worden gehouden. (datum volgt zsm). 

 
6. Plan van aanpak nav ARBO-risico-inventarisatie  



Hoogte van de balustrade: Hetty ziet hierin risico’s; 1.50 m is wel volgens de 
norm. Zij zal dit terugkoppelen aan de gemeente. 
Klimaatbeheersing/ zonwering: hier wordt wel aan gewerkt, maar er worden nog 
niet echt stappen in gemaakt. Indien geen vorderingen: gezamenlijke brief 
directies en MR-en van Molenven en Koningslinde aan de gemeente Vught. 
Hetty zal de mails van de gemeente doorsturen aan de MR leden. 
Leerkrachten moeten blijven melden middels het meldformulier. 

 
7. Plan van aanpak nav POM 

De MR leden vinden dit plan niet concreet genoeg, veel vage termen. Hetty zal 
dit herschrijven. 

 
8. Personele ontwikkelingen. 

Juf Marion gaat met vervroegd pensioen. 
Juf Marie-José stopt ook eerder. 
Juf Joyce gaat het Molenven ook verlaten. 
Juf Dorien gaat naar de Vlindertuin 
Juf Angela gaat naar de Vlindertuin 
Invaljuf Jaimy verlaat ook het Molenven. 
Woensdagavond worden sollicitatiegesprekken gevoerd met een aantal 
kandidaten. 

 
9. Rondvraag: 

Ellen: het is vandaag de laatste vergadering van Wilma en Hanneke. Volgende 
week tijdens het etentje nemen we afscheid. 
Ellen blijft voorzitter tot er een opvolger is. 
 
Etentje: Maandag 11 juli bij Beleef! Om 19 uur. 
  

 
Actiepunten: 

datum actie actiehouder 

20160704-1 Contact opnemen met 
Paul Verheijen 

Ellen 

20160704-2 Ronald Meulendijks 
vragen voor voorzittersrol 

Ellen 

20160704-3 Resultaten leerling 
enquête mailen aan MR 
leden 

Hetty 

20160704-4 Aandachtspunten enquete 
oppakken 

Hetty + team 

20160704-5 Presentatie mailen aan 
MR leden 

Hetty 

20160704-6 Hoogte balustrades 
terugkoppelen aan 
gemeente 

Hetty 

20160704-7 Mails van de gemeente 
doorsturen aan de MR 
leden 

Hetty 



20160704-8 Binnen 1 week na 
ontvangst verslag 
opmerkingen mailen aan 
Hanneke (daarna kan het 
dan op de website worden 
geplaatst door Hetty) 

allen 

 
 

  
 
 
 

 


