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Notulen MR vergadering 

21 mei 2015 

 

Aanwezig: Marcel, Joost, Mustafa,  Maaike, Simone, Heleen, Marion  

Toehoorders ouders: Patrick Meurs, Monique Hol, Debbie Vermeulen 

Afwezig: Charlotte 

Notulen: Annemie 

 

1. Welkom aan iedereen door de voorzitter. Met name de ouders die als toehoorder 

aanwezig zijn en hebben meegelezen met de Fusie Effect Rapportage (FER) 

 

2. Mededelingen 

Geen 

 

3. Notulen van 21 april 2015 

Vastgesteld, met dank aan Maaike 

Actiepuntenlijst nagelopen 

 

4. Ingekomen post 

Benoeming nieuwe voorzitter van het College van Bestuur, mevr. C.D.M (Lia) van 

Meegen. Zij volgt Marius Peters op. 

De reactie van ouders op Acadin is doorgestuurd naar de directie. Er komt een 

evaluatie met ouders. 

 

5. FER 

Stand van zaken: 

 

Op 3 mei 2015 is de FER ontvangen. Met een adviestermijn van 6 weken hebben de 

MRen tot 13 juni de tijd om een reactie te formuleren en om tot een beantwoording 

van de instemmingsvraag te komen. 

Twee ouders hebben meegelezen, waarvan 1 bij de vergadering aanwezig is. 

Het advies van de CFTO is binnen en wordt in de bespreking meegenomen. De MR 

zal voor volgende week een reactie verzorgen naar de CFTO. 

De MR van de Kleurencirkel komt 22 mei bij elkaar voor overleg. Het advies van de 

AOB is nog niet bekend. 

Alle leden van de MR hebben de FER gelezen en het advies van de CFTO. 

 

Er is nog geen reactie van het college Burgemeester en Wethouders (BenW). Deze 

reactie maakt een verplicht onderdeel uit van de FER. 

Het besluit om de noodzakelijke gelden die de gemeente moet vrijmaken voor de 

noodzakelijke verbouwing van De Appelhof wordt in juni genomen in de 

Voorjaarsnota. 

 

Bespreking FER, Bijlage en reactie CFTO 

Aan het einde moet aan de orde moeten komen: 

 Conceptbesluit (ja,nee) 

 Welke vragen liggen er nog voor SPOM 
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 Gesprek met de Kleurencirkel 

 CFTO reactie 

 Achterban 

 

De reacties zijn verwerkt in een brief aan de bestuurder. 

Tevens zijn de reacties verwerkt in de Nieuwsbrief van de MR van 4 juni 2015 aan de ouders 

en medewerkers van De Appelhof. 

 

Reacties algemeen:  

Het is een helder geschreven rapport, in begrijpelijke taal en binnen de vastgestelde tijd 

beschikbaar. Daarvoor complimenten. 

 

 

Afspraken: 

1.    Marcel stelt Marius vrijdag 22 mei op de hoogte van de bespreking in MR-vergadering: er komt 

een eerste reactie van de MR en de vraag wordt gesteld of SPOM überhaupt tot bijstelling bereid 

is.  

2.   Annemie maakt verslag van en mailt dat uiterlijk dinsdag 26 mei 12.00 uur naar alle MR-

leden.  

3. Simone en Marion maken een (positief-kritisch) conceptstuk voor Marius en mailen dat woensdag 

27 mei naar alle MR-leden.  

4. Alle MR-leden reageren donderdag 28 mei (naar alle MR-leden). Graag bij 

wijzigingen/toevoegingen concrete tekstvoorstellen (niet alleen een losse opmerking)  

5. Marcel verwerkt de bijstellingen en mailt de definitieve tekst vrijdag 29 mei naar Marius.  

6. Annemie maakt voorzet berichtgeving aan ouders: stuk tekst dat we FER hebben beoordeeld op 

basis van de volgende punten:../wat hebben we allemaal in de overweging meegenomen/ dat we 

CFTO hebben ingeschakeld en in dat kader ook de MR van de KC hebben aangehaakt/dat we een 

conceptreactie aan Marius hebben verzonden enz.  We hebben daar geen tijdspad voor 

afgesproken. Ik stel voor dat Annemie het concept op donderdag 28 mei (Is dat haalbaar voor 

jou, Annemie?)naar iedereen mailt. En dat de andere leden daar maandag 1 juni op reageren 

(naar alle MR-leden). Dan kunnen we in de loop van die week een 'nieuwsbrief'' (los van de 

Appelrups) uitbrengen.  

7.    Marcel maakt reactie richting CFTO (in afstemming met Elga) en mailt dat uiterlijk dinsdag 26 

mei naar CFTO. 

8.    Marcel stemt na de MR-vergadering van de KC (vandaag, vrijdag 22 mei) af met Elga over hun 

bevindingen en spreekt af hoe we verder optrekken. Ik bericht daar dan de MR over. 

Volgende vergadering: 1 juni 2015, 19.30uur 
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