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26-08-2019  De stand van zaken omtrent de schoolomgeving en verkeersveiligheid wordt 

besproken. De gemeente is hierbij betrokken maar de communicatie verloopt 

niet naar tevredenheid. 

 Er worden afspraken gemaakt voor de nieuwe verkiezingen. 

 De rollen binnen de MR worden opnieuw vastgesteld en er wordt een nieuwe 

voorzitter gekozen. 

 Er wordt een overleg ingepland met de OV om een aantal zaken zoals 

bijvoorbeeld de ouderbijdrage te bespreken. 

 Het concept jaarplan en jaarverslag worden besproken en de vergaderdata 

vastgesteld. 

 

09-10-2019  De directie geeft een toelichting op de leerling aantallen. 

 De jaarrekening en de begroting van de TSO worden besproken. Er zijn veel 

vragen en de KOV zal worden uitgenodigd voor een gesprek.  

 Er zijn verkiezingen geweest waarbij een nieuwe ouder lid van de MR is 

gekozen. 

 Twee OV leden geven antwoord op vragen over de ouderbijdrage, ze lichten 

de kastelling toe en de balans wordt doorgenomen. 

 De stand van zaken rondom de veiligheid van de school omgeving is nog 

onveranderd. 

 Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

09-12-2019  KOV Jongleren sluit aan bij de vergadering, om de vragen over de TSO toe te 

lichten. Er wordt gesproken over het systeem TSO pro en de kosten hiervan, 

de kosten van de begroting, de buffer, scholing van het personeel  en de 

verdeling van het personeel. 

 De bestuurlijke overname van stichting Jongleren van LPS wordt toegelicht. 

 Als reactie op deze overname, geeft de directie haar plannen aan om de 

positie van De Dobbelsteen te handhaven en te versterken door middel van 

het formeren van een klankgroep van ouders en personeelsleden om een 

goed tegenwicht te bieden tegen deze ontwikkelingen. 

 



 

04-01-2020  De directie geeft een terugkoppeling van de klankbord sessies die hebben 

plaats gevonden. 

 De directie geeft aan in gesprek te zijn met de TSO om het overblijven zo 

goedkoop mogelijk te kunnen aanbieden. 

 De opzet van het jaarplan wordt nog aan gewerkt. 

 De taakverdeling van de MR wordt besproken. 

 De verkeersveiligheid wordt besproken. Parkeren bij school bl ijft een 

probleem. Er is een subsidie uitgekeerd vanuit het Brabantse veiligheid 

vignet. 

 Er wordt weinig gedaan aan handhaving. Dit wordt verder opgepakt.  

 De uniformiteit van bepaalde schoolafspraken worden besproken. 

 Voor het schrijven van het jaarverslag moet gekeken worden naar een 

makkelijk werkbaar format. 

 

30-03-2020 Deze vergadering is vervallen in verband met het Corona virus. 

 

03-06-2020  De directie licht het open gaan van de scholen toe en de procedure die zal 

worden gevolgd na de lock down. De procedure wordt punt voor punt 

besproken. 

 Het tijdelijke continurooster en de veranderde tijden worden vastgesteld.  

 De schoolgids wordt besproken. 

 De directie licht de formatie en groepsverdeling toe. 

 

 


