
Nieuwsbrief MR Vitus Zuid 

 

Dinsdag 4 oktober 2016 hebben wij onze eerste bijeenkomst voor het schooljaar 

2016-2017 van de MR (Vitus Zuid) belegd. Hierbij hebben wij twee nieuwe leden 

verwelkomd. Heleen Meskers (ouder VSO de Taalbrug) trad af omdat haar kind 

de school heeft verlaten, René van Gooswilligen (ouder VSO de Taalbrug) heeft 

daarom zitting genomen in de MR. Ook Christine van Ierland (personeelslid Mgr. 

Hanssen) trad af, deze plek is overgenomen door Karel Clignet (personeelslid 

Mgr. Hanssen). 

 

We hebben de MR-bijeenkomsten van het afgelopen schooljaar geëvalueerd. 

Daaruit is onder andere gekomen dat wij onze vergaderingen voortaan anders in 

gaan delen. Meerdere momenten is lastig omdat we met de grote afstand 

rekening moeten houden, maar er is wel behoefte aan een overlegmoment zonder 

onze bestuurder. Op zo’n moment willen wij namelijk gezamenlijk brainstormen 

en vragen beantwoord krijgen, zodat we wanneer Theo van Munnen aansluit 

meteen zaken kunnen aftikken. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een nieuw 

concept uit te proberen: we starten voortaan om 18.00uur en de bestuurder en 

secretaris sluiten dan vanaf 19.30uur aan.  

 

Vanaf 1 oktober is er een nieuwe gebiedsverdeling. 

Aanmeldingen vanuit de gemeenten Weert en 

Nederweert gaan vanaf die datum naar de Mgr. 

Hanssen. De leerlingen uit deze gemeenten die nu al 

naar de Taalbrug gaan, blijven op de Taalbrug. 

 

De Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuw lid. Dit omdat de termijn van de 

twee tijdelijke leden verstreken is. Dit waren de bestuurders van Innovo en 

SSOE. Zij hadden tijdelijk plaats genomen in de RvT om de overgang soepel te 

laten verlopen. De MR heeft ervoor gekozen om haar rol in de selectie van de 

kandidaten vorm te geven door twee MR-leden af te vaardigen om in de BAC 

(benoemingsadvies commissie) plaats te nemen.  

 

Ook hebben we gekeken naar de regeling 

‘jubilea en afscheid werknemers’ Vitus Zuid. In 

principe vinden wij dit een billijke regeling, we 

hebben echter wel gevraagd om ook het budget 

op schoolniveau voor de vieringen hierin vast te 

leggen.  

 

Verder hebben wij nog gesproken over aanpassingen in de begroting 2016-2017,  

het treasurystatuut, de gewijzigde invulling van de CvO en (opnieuw naar) het 

bestuursformatieplan. 

 



 

 

 

Ten slotte werd er aan ons om advies en/of instemming gevraagd 

over de klokkenluidersregeling en de privacyreglementen leerlingen en personeel. 

Wij hebben, met enkele opmerkingen/aanbevelingen,  een positief advies/ 

instemming gegeven op de documenten.  

 

    

Hopelijk hebben wij jullie hiermee voldoende geïnformeerd, 

m.vr.gr. MR Vitus Zuid 


