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Notulen MR VERGADERING 

Datum: Maandag 25 januari 2020 

Plaats: Via Teams 

Tijd: 16.00 – 18:00 uur  

Aanwezig: 
 
 
 
 
 

PMR:       R. Kat (VSO De Hoge Brug), S. Kruithof (VSO De Hoge Brug),                           
T. Meijboom (SO De A. Willeboerschool) 

OMR:      J. Willemse (ouder VSO De Hoge Brug) 
Directie: J. van Platteschorre (locatiedirecteur VSO De Hoge Brug),  

A. Buitenhuis (locatiedirecteur SO De A. Willeboerschool) 

Voorzitter:  R. Kat 

Notulist:  S. Kruithof 

 
 
 
MR & Directie (16:00 – 17:00 uur) 

AGENDAPUNTEN BEVOEGHEID MR 

1. Opening  
Voorzitter geeft welkomstwoord. 

2. Accorderen vorige notulen  
(zie bijlage) 

3. GMR  
Informatie vanuit GMR.  
Er zal een tussentijdse verkiezing plaatsvinden voor GMR SO/VSO. Reden 
hiervoor is dat er te weinig aanmeldingen zijn vanuit ouders.  
Financieel beleid is behandeld waarbij uitvoerig het weerstandsvermogen 
besproken is. (buffer opvangen financiële risico’s). Sector SO/VSO zit ruim 
boven de minimaal vereiste 10%. 
Er zal een GMR promotiefilmpje gemaakt worden.  
Volgende vergadering zullen de actualiteiten wat betreft Corona besproken 
worden. Ook zal de voortgang van de nieuwe koers besproken worden 
(ambitie ontwikkeling). Er zal een presentatie gegeven worden over de 
ontwikkeling uitstroom dagbesteding.  
Informatie ontwikkelambitie Willeboerschool: Binnen het team wordt 
anders gedacht over leerroute ½. Ze willen deze leerroutes graag voor de 
locatie behouden. Betreft leerroute 5: SO oriënteert zich hierop voor de 
toekomst. Er zijn afspraken gemaakt met een andere school om ook de 
leerroute aan te kunnen bieden.  In ontwikkelambitie is de wens om beide 
scholen nauwer samen te gaan werken en toe te werken naar een 
doorgaande lijn. Er leerlingen in het SO eerder kennis te laten maken in het 
VSO.  
Informatie ontwikkelambitie De Hoge Brug: 
Het gebouw leent zich niet voor de transitie. Er is al een samenwerking met 
andere scholen. Vraag is wat de doen met leerroute 2. Omdat veel van deze 
leerlingen wel op de school passen. Vso oriënteert zich ook op leerroute 5, 
vooral met praktische en het didactische gebied op de achtergrond. Doel van 
gemeente Rotterdam wordt hierin benoemd. Geen kinderen thuis! 130 
wachten op een passende plek. Deze kinderen zijn niet alleen bedoeld voor 
beide scholen.  
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4. Actiepuntenlijst 
Geen actiepunten op dit moment. 

5. Ingekomen- en uitgaande post 
Marianne van Paassen (directeur (V)SO met portefeuille Arbeid) zal bij de 
vergadering van 22 maart aansluiten als toehoorder.     

6. Tevredenheidspeilingen leerlingen, ouders, leerkrachten 
Afgelopen jaar is er een tevredenheidspeiling gehouden in de scholen onder 
de leerlingen, ouders en leerkrachten. Welke uitkomsten zijn hieruit 
gekomen:   
Hoge Brug: maar 8 procent van de ouders heeft de enquête ingevuld. Dit is zo 
weinig dat de resultaten in dit onderzoek niet worden meegenomen. BOOR 
gaat op zoek naar een andere partij om deze peilingen te gaan doen.  
Deelname percentage: - Leerlingen 84 %  
                                          - Directie 94 % 
                                          - Onderwijzend personeel 94% 
                                          - Ondersteunend personeel 86% 
Waarderingscijfer tussen de 7 en de 8 

              Willeboerschool: (zie bijlage notulen)  
              DOEL voor peiling dit school jaar: Betrekken van leerlingen in wat ze willen  
              leren.  Volgende resultaten van de peiling meenemen in het jaarplan.  

7. Mededelingen directie over Corona:  
Willeboerschool: 
o Al een lange periode geen besmettingen binnen het team. 
o Voor de kerstvakantie zijn een aantal leerlingen niet op school geweest 

door besmettingen in hun omgeving. 
o Thuisonderwijs: Dagelijks vaste contact momenten met ouders. Leerlingen 

hebben aanwezigheidsplicht. Niet mee doen is ongeoorloofd afwezig en 
wordt gemeld bij de inspectie.  

o Camera’s voor onderwijs op afstand in alle lokalen aanwezig en in gebruik 
o Er wordt rekening gehouden met een langer Lock-down 
o Team staat achter de huidige aanpak van het thuisonderwijs. 
o Leerlingen lopen zeker achterstand op maar leren op andere vakken heel 

veel bij.  
o Noodopvang is op 4 januari begonnen en inmiddels veranderd naar 

noodopvang per groep om risico’s te spreiden. 
o Groep roze is 25 januari begonnen. Thuisonderwijs is bij deze groep niet 

mogelijk omdat zij nog nooit onderwijs hebben gehad.  
Hoge Brug:  
o 25 januari begonnen met opvang van klassen/leerlingen 2 lesdagen per 

week. 
o Binnen het team is er overleg geweest om op deze manier weer te gaan 

draaien. 
o Leerlingen met ouders die cruciale beroepen worden meerdere dagen 

opgevangen in de branches. 
o Er zijn diverse maatregelen binnen school getroffen om besmettingen te 

voorkomen. Deze zijn afgestemd met ouders.  
o Er is nauwcontact met wijkteams.  
o Camera’s worden in de lokalen geïnstalleerd om afstand onderwijs te 

verzorgen.  
o Er zijn 11 ouders die hun kind niet naar school laten komen door de 

risico’s. 
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8. Mededelingen directie overig 
Hoge Brug: 
o Er is een projectontwikkelaar toegewezen, door verwarring in de opdracht 

moeten de plannen opnieuw worden gemaakt. Wordt vervolgd. 
o Ondanks Corona komen er twee nieuwe leerlingen bij voor de NT2 klas. 
Willeboerschool: 
o Veel persoonlijke tegenslagen voor personeelsleden (gezondheid, privé) 

veel medeleven en steun binnen het team.  
o Plan om doucheruimte te verbouwen naar een snoezel ruimte en de 

gymzaal interactief te gaan maken door een subsidie van de gemeente.  
9. Begrotingen 2020 

A. Buitenhuis heeft de begroting beschikbaar gesteld aan de MR ter inzage. 
Kostenpost vervoer is besproken en nu duidelijk. MR heeft instemming en 
advies te geven op een nieuwe begroting. Directies zullen helder en duidelijk 
zijn in eventuele veranderingen in het nieuw plan. Kleine technische 
veranderingen zijn eigenlijk het benoemen niet waard. Grote veranderingen 
zullen uiteraard gedeeld worden met de MR.  
OR zou begroting en afschrijvingen toesturen ter inzage MR. Dit is nog steeds 
niet gebeurd.  

10. Subsidieaanvraag regeling overheid i.v.m. achterstanden door Corona 
Deze subsidie vraagt BOOR aan voor heel de sector. De Hoge Brug komt 
hiervoor in aanmerking en zal bij BOOR aangeven waarvoor extra uitgaven 
nodig zijn. BOOR zal deze subsidies voornamelijk gebruiken voor extra Fte’s.  
J. Platteschorre zal informatie delen wanneer bekend.  

11. Protocol onderwijs op school tijdens corona 
Datum gedeeld vervoer protocol onduidelijk. Taxibedrijf Travel houdt zich aan 
de richtlijnen. Verantwoordelijkheid voor vervoer en uitvoer protocol ligt bij 
de vervoersbedrijven en niet voor de scholen. Houding van taxichauffeurs is 
wisselend.  
Scholen houden zich aan GGD-protocol, maar kan ouders niet verplichten om 
bijvoorbeeld hun kind te laten testen.  

12. Vervoer leerlingen in het SO 
Hoe moeten we de gezondheid check van de taxichauffeur zien? Geven 
ouders aan dat hun kinderen gezond zijn? Wordt er vooraf temperatuur 
gemeten? Zie punt 11.  

13. Rondvraag met directie: 
Vraag vanuit de oudergeleding: Kan ik als ouder rapportages inzien? Directie 
Hoge Brug geeft als antwoord dat hier aan wordt gewerkt Binnenkort zal het 
leerlingvolgsysteem van Doen-in open gesteld worden ter inzage ouders. 

14. Afsluiting : 
Afsluiting eerste gedeelte vergadering. Tweede gedeelte zal MR verder gaan 
zonder directie. 
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MR (17:00 – 18:00 uur) 

AGENDAPUNTEN BEVOEGHEID MR 

15. MR jaarplan 2020/2021 
bespreken, aanpassen, etc. 

16. Ouderbetrokkenheid 
Vast speerpunt op de agenda.   

17. Planning scholing/cursus MR 
Wegens Coronamaatregelen ligt dit momenteel stil.  

18. Overige punten vanuit directie 
Bespreken en afspraken maken binnen de MR vanuit eerder vernomen 
punten afkomstig van directie. NVT 

19. Rondvraag en w.v.t.t.k. Actief volgen van het parkbeleid en het aantal 
vergunningen.  

20. Afsluiting  
Afsluiting tweede gedeelte MR vergadering. 
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ACTIEPUNTENLIJST 2020/2021 

Plan Actie  Wie Wanneer 

Promotiemateriaal maken  
 

Poster met info over de MR om in school 
te hangen (voor ouders en personeel) 

R. Kat Begin schooljaar 
2020-2021 

    

 

 


