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Aanwezig  namens de ouders: Wouter Blommers (voorzitter),  Berbel Pothof-Korving, Wendy 

Boxhoorn, Wil IJzereef (notulist) /-namens SBO De HB: Taco Haasdijk, Jos Ghijssels /-namens het 

bestuur: Jos de Koning  (algemeen directeur)   

Afwezig  met kennisgeving: mw. Teljeur, hr. Lammertink 

Toehorende ouder  Alice van de Vooren. 

1 Opening en vaststelling agendapunten  

 

2 Notulen van 20-1-2018 

Deze zijn besproken en goedgekeurd.  

  

3 Mededelingen  

-toehoorder moeder Alice komt vanavond kijken of zij een nieuw lid van de MR wil worden. 

-afscheid MR-leden dinsdag 19 juni 2018 gaan we uit eten ter afscheid van Wouter, Berbel, Wendy 

en Wil. Zij verlaten de MR omdat hun kinderen volgend jaar naar de middelbare school gaan. 

-1 lidmaatschap door 2 ouders de vraag wordt gesteld of dit formeel mag. Jos de K. gaat dit 

uitzoeken.           PM 

-nieuw personeel HB 

-er komen 2 nieuwe lerarenondersteuners het team van de HB versterken; Laura Balledux per maart 

2018 en Mark Bolte per augustus 2018 (Jos de K.). 

 

4. Binnengekomen post 

Ingebracht: de uitnodiging voor de achterban van de gemeenschappelijke MR op 13-3-2018. 

Niemand kon. 

 

5. Vervolgonderwijs  na De HB 

In oktober is er een voorlichtingsavond over vervolgonderwijs bij de HB geweest. Ouders konden met 

hun kind de scholen bezoeken. Vanaf 27 januari konden ouders hun kind inschrijven op de scholen en 

hun voorkeur kenbaar maken. Toelatingsprocedures lopen nu. 

Volgend jaar wordt overwogen de voorlichting op de HB nog eerder plaats te laten vinden. 
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6. Zomerfeest 2018          PM 

De voorbereidingen zijn weer in volle gang voor het zomerfeest. De MR heeft positief gereageerd op 

de vraag of zij ook wat willen doen. Met t-shirt MR de Haagse Beek.  Er kan dan meteen geworven 

worden voor nieuwe MR-leden (flyer). Volgende vergadering worden deelname met taken 

besproken.            

7. Schoolzwemmen          PM 

In de vorige MR-vergadering zijn voor- en tegenargumenten besproken over het schoolzwemmen en 

of dit wel/niet door moet gaan per augustus 2018. Iedereen vindt het belangrijk dat alle kinderen 

leren zwemmen, maar ziet ook dat het een grote verantwoordelijkheid is voor een school; kost 

lesuren en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor de kinderen tijdens het zwemmen. Vandaag 

laaide de discussie weer op. Aanvullend werd opgemerkt dat 2/3 van de ouders de bijdrage voor de 

bus naar het zwembad niet betaald (22 kinderen). Mensen met een ooievaarspas hoeven dit ook niet 

te betalen. Er zijn 4 andere scholen bekend waar het schoolzwemmen wel doorgaat. Ook ligt er de 

vraag als het schoolzwemmen wel door gaat, kan dan de aansprakelijkheid die nu bij leerkrachten 

ligt, overgenomen worden door de school? 

Doel vandaag is te stemmen. Moet het schoolzwemmen verzorgd worden door De Haagse Beek ? 

Bij de stemming waren er 4 voor- en 4 tegenstanders van de continuering van het schoolzwemmen. 

Jos de K. overlegd met adjunct Jeroen Willems over de mogelijkheid tot raadpleging van alle ouders. 

Dit punt komt terug. 

8. Begroting De Haagse Beek. 

De eerder vastgestelde begroting is toegelicht door Jos de Koning en besproken. Samengevat ziet de 

begroting er goed uit; positief saldo mede door de toename van het aantal leerlingen sinds De HB op 

haar nieuwe locatie zit. Verwachting is dat het groeiende leerlingenaantal en de gelden voor de 

verlaging van werkdruk in het basisonderwijs een positief effect op de toekomstige begroting zullen 

hebben. De MR zou graag de begroting in een eerder stadium inzien (voor vaststelling). 

Per september 2018 gaat de begroting naar het bestuursbureau met invoeging stavaza leerlingen HB 

per augustus 2018. 

Opm. op dit moment loopt er een onderzoek naar de groei van het aantal leerlingen in het SBO in 

het algemeen. De MR wordt hier graag van op de hoogte gehouden. 

 

9. Rondvraag 

-Website HB 

De website is verouderd. Er gaat informatie af zoals bijv. oude filmpjes en foto’s. Ook moet er een 

onderscheid tussen informatie voor ouders en algemeen publiek gemaakt worden. Jeroen Willems 

werkt hier aan. 
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-Werving MR ouderleden         PM 

Gezien het aantal uitstromende ouders moet er actief geworven via de leerkrachten; de persoonlijke 

benadering van ouders levert goede leden op. Dit wordt ingebracht in de teamvergadering (Jos G.) 

Verder moeten we een flyer (Taco H. ) voor het zomerfeest en op school maken en een oproep in de 

komende nieuwsbrieven van de HB (Wil).  

-Nieuw MR-lid  

Alice van de Vooren heeft over haar mogelijke lidmaatschap besloten en wordt verwelkomt als nieuw 

ouderlid van onze MR. 

-volgende vergaderdata 

MR vergadering 15 mei 2018 om 19.30 uur 

19 juni etentje afscheid trouwe ouderleden. 

 

GEZOCHT NIEUWE OUDERS DIE MR-LID willen worden. 

Meer informatie? Benader de ouders Wouter Blommers,  Berbel Pothof-Korving, Wendy Boxhoorn, 

Wil IJzereef of de leerkrachten. 
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