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Notulen MR  18 juni 2019.  
Met bevoegd gezag  

1. Opening van de vergadering.  
Aanwezig:  Heleen, Marko, Stephan, Robbert en Bianca  
Afwezig: - 

2. Notulen.  
Notulen van de vergadering van 21 mei 2019 zijn vastgesteld en worden op de website 
geplaatst.  

3. Toekomst MR Willeboer en Hoge Brug / stand van zaken.  
Robbert gaat Marko vervangen als voorzitter. De vacature voor SO personeelsgeleding gaat 
vervult worden door Titia Meiboom. Er zijn nog steeds vacatures voor de oudergeleding. 
Tijdens de komende OPP gesprekken zal er aandacht worden gevraagd voor de vacatures. 

4. Nieuwe voorzitter MR.  
Samen behandeld met punt 3. 

5. Vakanties en Vrije/studiedagen schooljaar 2019-2020.  
De MR stemt in met de vakantie-, vrije/studiedagen verdeling voor schooljaar 2019-2020.  
In dit kader is ook het werkverdelingsplan besproken: Er zijn 7 punten waar het personeel 
mee moet instemmen, zoals onder andere de verdeling van de lessen en de groepen en de 
inzet van de werkdrukmiddelen. Bij de SO is het goedgekeurd. Bij de VSO is deze nog niet 
besproken en kunnen we als MR zijnde geen reactie op geven. 

6. Jaarplan 2019-2020.  
De SO heeft een Jaarplan. Voor de VSO zal er bij Jeroen naar gevraagd worden. Het Jaarplan 
van de VSO is niet aangeleverd bij de MR. Het Bestuur heeft alle benodigde gegevens 
aangeleverd om het plan in te kunnen vullen. Veel gegevens waren al bekend vanwege het 
recente Inspectiebezoek. 
Het Jaarplan van de SO is goedgekeurd door de MR. 

7. Jaarverslag 2018-2019.  
Van de SO zit het in het Jaarplan. Voor de VSO is er geen Jaarverslag bekend. 

8. Formatieplan. 
Het Bestuur laat de scholen veel vrijheid om de formatie te bepalen. Dit jaar is er niet 
gevraagd aan de scholen om een formatieplan te schrijven. De krimp in leerlingenaantal de 
komende jaren bij het VSO zal naar verwachting gevolgen hebben voor de formatie de 
komende jaren. De MR zal dit volgen. 

9. Formatiebegroting. 
Bastiaan wordt voor dit agendapunt in september uitgenodigd. 18 september wordt de 
begroting besproken met Orselien. Daarna moet feedback worden verwerkt. De begroting 
wordt besproken in de eerste vergadering van de MR na de zomervakantie.  

10. Schoolgids 2019-2020 beide locaties.  
De schoolgidsen zijn nog niet gereed. Voor de zomervakantie zullen ze gereed en geprint zijn. 
In de eerste vergadering van de MR wordt dit onderwerp besproken.  

11. Rondvraag. 
Er zal door Heleen nagevraagd worden bij Hans van Os hoe het is met de inning van de 
ouderbijdrages.  

12. Sluiting. 
19:15 uur vergadering gesloten. 
 



 

 

Eerste vergadering in het nieuwe schooljaar is op 24 september 2019, vooralsnog dezelfde 
tijd en locatie VSO De Hoge Brug. 
  
  
  
Zonder bevoegd gezag  
Er waren dit keer geen punten, die besproken zijn zonder bevoegd gezag. 
 
 

  
  
  

  

De to-do-list.   
  

• VSO vacature MR lid oudergeleding  


