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Notulen MR 2 oktober 2018.  
Met bevoegd gezag  

1. Opening van de vergadering.  
Aanwezig:  Heleen, Marko, Stephan en Bianca  
Agnes heeft afgezegd wegens ziekte. Naima heeft ook afgezegd.  

2. Notulen.  
Notulen van de vergadering van 26 juni jl. zijn goedgekeurd en worden op de website 
geplaatst. 
Nav de notulen: de pilot over groep paars laten we nog een paar keer terugkomen op de 
agenda. 

3. Vergaderdata vaststellen.  
De voorgestelde data zijn 13 november 2018, 15 januari 2019, 19 maart 2019, 21 mei 2019 
en 18 juni 2019.  

4. Jaarplanning MR (onderwerpen).  
De jaarplanning is goedgekeurd. Agendapunten 7 t/m 10 van vandaag verschuiven naar 
volgend overleg ivm afwezigheid van Agnes en Naima.   

5. KOERS VO – SOP (scholingsondersteuningsprofiel) - instemming.  
Bij punt 5.1 staat rapporten worden door ouders op school afgehaald. Dit aanpassen in de 
OPP’s worden door ouders op school afgehaald.  

6. Gesprekspartner SO-VSO voor de MR -  informerend.  
Er is beschreven hoe en over welke onderwerpen de MR geïnformeerd moet worden. Heleen 
zal de aanwezigheid bij de MR met Jeroen afstemmen op basis van de agenda.  

7. Nieuwe directie structuur sector SO/VSO – stand van zaken na GMR vergadering 19 
september – informerend.  

Bericht van Orselien. Er zijn nog openstaande vragen vanuit de GMR. De GMR staat achter de 
visie van de nieuwe structuur, maar heeft nog wel een aantal vragen gesteld. In het GMR 
overleg van 17 oktober a.s. worden deze vragen beantwoord.  

8. Contact tussen GMR en MR Willeboer/Hoge Brug - informerend.  
De MR wordt regelmatig geïnformeerd door Martin Slooff uit de GMR. Eerstkomende overleg 
tussen Marko en Martin is 9 november a.s.. Dit wordt een vast agendapunt in de MR 
overleggen. 
  
  
  
Zonder bevoegd gezag  

1. Jaarverslag 2016-2017.  
Dit wordt volgende keer besproken als Agnes en Naima weer aanwezig zijn.  

2. Jaarverslag 2017-2018.  
Dit wordt volgende keer besproken als Agnes en Naima weer aanwezig zijn.  

3. Huishoudelijk reglement vaststellen. (document 10 juli 2008) en model huishoudelijk 
reglement  

Dit wordt volgende keer besproken als Agnes en Naima weer aanwezig zijn.  
4. MR evaluatie 2017-2018.  

Dit wordt volgende keer besproken als Agnes en Naima weer aanwezig zijn.  
5.    Sluiting.  

19.30 uur vergadering gesloten 
 
Het eerstvolgende overleg is 13 november 2018 

  
  



  
  

De to-do-list.   
  

 VSO vacature MR lid oudergeleding  

 Huishoudelijk reglement  van de MR op agenda zetten + jaarverslagen 2016-2017 en 2017-2018  

 Het door de MR getekende exemplaar van het Jaarverslag 2017-2018 naar Heleen sturen 

  

  

  

 


