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Notulen MR  19 maart 2019.  

Met bevoegd gezag  
1. Opening van de vergadering.  

Aanwezig:  Heleen, Marko, Stephan, Martin, Tim en Bianca  
Afwezig: Agnes 

2. Notulen.  
Notulen van de vergadering van 15 januari 2019 zijn vastgesteld en worden op de website 
geplaatst.  

3. GMR Martin Slooff.  
Verslagen van de laatste 4 vergaderingen GMR doorgenomen. Het functieonderhoud is 
uitgelegd. De assistenten in functie 4 worden ingeschaald  op basis van de werkzaamheden. 
Hiervoor is een traject via BOOR. In maart zijn de aanmeldingen, in april volgen de 
gesprekken en voor de zomervakantie komt de terugkoppeling. Compensatie met 
terugwerkende kracht naar inschaling in functie 5 is mogelijk.  
Het ICT contour- en verbeterplan gaat uitgerold worden. De ICT op de SO en VSO is al ver 
ontwikkeld en er is zorg, dat het niveau lager zou kunnen worden door de voor te stellen 
standaardisatie.  
De ziekteverzuimcijfers zijn verdubbeld in het afgelopen jaar over de gehele linie bij BOOR. Er 
is onvoldoende zicht op de inhoud van de meldingen. 
De 3 uitstroomdirecteuren hebben zich voorgesteld en komen nog een keer terug om hun 
visies en plannen uit te leggen. Er zijn organogrammen van de nieuwe directiestructuur per 
uitstroomrichting als gevolg van de implementatie. Er komen programmaleiders bij de 
uitstroomdirecteuren. De kosten daarvoor worden verdeeld over alle scholen van BOOR. De 
behaalde doelen zullen nog gemonitord worden. 
Het parkeerbeleid komt bij de contouren van het strategisch HR beleid komt aan de orde in 
april. 
De aanbrengpremie voor nieuw personeel is besproken in de GMR. 

4. Interne Audit rapport VSO.  
Gedeeld met collega’s. Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen. Focus op didactisch 
handelen mist. Dit wordt opgenomen. 

5. Inspectiebezoek VSO.  
Er zijn mogelijkheden tot verbetering bij de praktijkvakken. De inspecteurs missen 
onderwijsmomenten bij de praktijkvakken. Het rapport is nog niet ontvangen. Er is een 
herstelopdracht voor verzuimregistratie. Er zijn geen onvoldoende zaken. 

6. Staking 15 maart jl..  
Er is niet gestaakt. Niet bij de SO en niet bij de VSO. Er is bij de SO een lawaaioptocht 
gehouden met leerkrachten en leerlingen door de wijk. Bij de scholen waar wel is gestaakt, 
worden de bespaarde loonkosten verzameld en die moeten in het onderwijs geïnvesteerd 
worden. 

7. Sociale Veiligheid.  
Leerling tevredenheidspeiling wordt de volgende keer in de MR besproken. Is met het team 
en de directie besproken. De eindverantwoordelijkheid voor het totale pakket van Sociale 
Veiligheid is niet goed belegd bij de VSO. Nu doen de preventie medewerkers de scans en 
herkeuringen. Dit moet weer een plek krijgen in de organisatie. 

8. RI&E-plan van aanpak.  
Hier is nog geen aandacht aan besteed. Het is belangrijk, maar er is geen tijd voor geweest 
om weer uit te voeren. Het plan moet frequent worden nagelopen op gerealiseerde 
verbeteringen. Er zou ook een nieuw onderzoek gedaan moeten worden naar aanleiding van 



de verbouwingen bij de loods. Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 

9. Schoolreglement VSO. 
Dit heeft Marko nog niet uitgezocht en dit onderwerp wordt doorgeschoven naar het 
volgende overleg. Bezien moet worden of de regels en afspraken, gemaakt met het team, in 
een reglement kunnen worden opgenomen.  

10. Verbouwing. 
Het ambitiedocument dient als basis om in aanmerking te kunnen komen voor financiële 
middelen uit een gemeentelijk budget. Gemeente Rotterdam moet in ieder geval nog 
achterstallig onderhoud uitvoeren. Het is nog niet definitief vastgesteld hoe de verbouwing 
gaat worden uitgevoerd. 

11. Financiële situatie SO-VSO locaties. 
Behandeld tijdens GMR agendapunt. 

12. Functieonderhoud voor de assistenten. 
Behandeld tijdens GMR agendapunt. 
  
  
  
Zonder bevoegd gezag  

1. Contact tussen GMR en MR Willeboer/Hoge Brug - informerend. 
Nu niet actueel. Stukken zijn ter inzage via de link. 

2. Rondvraag. 
Martin heeft gevraagd aan het bevoegd gezag bij de GMR hoe het staat met het 18+ beleid. 
In principe mogen leerlingen tot hun 20ste jaar onderwijs volgen. Dit wordt per leerling per 
jaar bekeken en door de desbetreffende school wordt een TLV aangevraagd. BOOR staat hier 
positief tegenover. Binnen de VSO wordt de uitstroom in beeld gebracht. 

3. Sluiting.  
20.40 uur vergadering gesloten. 
 
Het eerstvolgende overleg is 21 mei 2019 

  
  
  

  
De to-do-list.   
  

• VSO vacature MR lid oudergeleding  
• Huishoudelijk reglement  van de MR   

  
 


