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Notulen MR 15 mei 2018. 
 Met bevoegd gezag 

1. Opening van de vergadering. 
Aanwezig:  Dina, Agnes, Naima, Marko, Stephan, Constance, Tim, Martin en Bianca 
Iedereen welkom en met name ook de gasten. De nagestuurde stukken van de GMR zijn 
opgeslagen in het mapje GMR nieuws in de vergadermap van 15 mei 2018. 

2. Notulen. 
Naar aanleiding van de notulen. Agendapunt 5 is akkoord verklaard Agendapunt 7 beide teams 
hebben gekozen voor het overlegmodel. 
Notulen van 20 maart 2018 worden onder voorbehoud van nagekomen reacties goedgekeurd en 
worden op de website geplaatst. Notulen waren per abuis niet goed te vinden op de share. 

3. Martin Slooff van de GMR. 
-stakingen. 
Draaiboek stakingen is nog niet helemaal toepasbaar binnen het Speciaal Onderwijs. GMR heeft 
ingestemd onder voorwaarde, dat het organisatorische gedeelte nog bespreekbaar moet zijn 
met de Speciaal Onderwijsscholen in verband met de opvang van de kinderen. GMR heeft 
adviesrecht hiervoor. MR moet dan ook (met spoed) contact met elkaar hebben, zodra bekend is 
hoeveel leerkrachten er daadwerkelijk staken.  
-sector ontwikkelingen: 
Presentatie gehad bij nieuwe uitstroomrichting Dagbesteding als onderdeel van Passend 
Onderwijs. De GMR is er vooralsnog niet bij betrokken, het onderwerp staat op de planning als 
herziening functiehuis. 
Passend Onderwijs: GMR heeft nog nauwelijks inzicht in wat men verstaat onder Passend 
Onderwijs. Er gebeuren onder deze vlag veel beleidsaanpassingen, die een heel breed beeld 
geven. Cijfers wel gekregen. Trends, focus en koers ontbreken. BOOR heeft de definities hiervoor 
opgesteld. Er wordt veel onder de paraplu van Passend Onderwijs geschoven. Op sectorniveau is 
men bezig met doelgroepenbeleid. In het regulier onderwijs lijkt dit nog niet veel te leven. 
Uitstroomgegevens zijn moeilijk te geven. De centrale vraag is: hoe staat het met de uitvoering 
van de doelstelling? 
GMR komt in juni hierop terug.   
-GMR verkiezingen: 
Er zijn 4 nieuwe leden (3 ouderleden en 1 personeelslid). Voorstel is, dat deze 4 leden direct 
mogen toetreden. 
Naar aanleiding hiervan is het voorstel om vanaf heden eens per maand af te stemmen tussen 
Marko en Martin om zo nauw aan te kunnen sluiten als MR bij de GMR. 
De vraag over het proces van de aanvraag van het predikaat Excellente School is nog een keer 
toegelicht.  
 
De MR heeft zorgen over de toekomstige situatie van 2 lokatiedirecteuren op de Willeboer en De 
Hoge Brug naar aanleiding van de informatie vanuit de GMR. 2 begrotingen, de MR enzovoort. 

4. Formatieplan + begroting (instemming). 



De peildatum is van belang voor de formatie. Vooruitkijken in het personeelsbestand is van 
belang voor de te verwachten uitstroom. De bijdrage aan het weerstandsvermogen van BOOR is 
vervallen, omdat bij BOOR de financiën weer op orde zijn. 
Alertheid bij grote verschillen in leerlingaantallen voor toekomstige inkomsten en uitgaven, te 
verwachten uitstroom, afdrachten aan BOOR. 
De MR stemt in met het formatieplan en de begroting. 

5. Jaarvakantierooster SO/VSO (instemming). 
Bij VSO moet er nog naar gekeken worden. Er is onduidelijkheid over de laatste week voor de 
zomervakantie. Navragen bij Jeroen. Maandag en dinsdag 27 en 28 augustus in plaats van 24 en 
27. Instemming met voorbehoud, dat de dagen worden herzien  
Voor de SO stemt de MR in met het voorstel. 

6. Concept Jaarplan 2018-2019 (instemming). 
Dit hoort bij het 4 jarig schoolplan en het koersplan van BOOR. Het Jaarplan hoort samen met de 
documenten Jaarplan en jaarverslag 2017-2018 (evaluaties en de speerpunten). Doelstellingen 
worden op basis hiervan opgesteld. Stukken liggen bij kwaliteitsmedewerker van BOOR en 
worden in het nieuwe schooljaar met de beide scholen gecommuniceerd. 
De MR stemt in met het Jaarplan. Als er grote wijzigingen vanuit BOOR zijn, komt het terug in de 
MR vergadering. 

7. Voortgang pilot, leerrecht leerlingen – (groep Paars) 
Wordt naar het volgende overleg doorgeschoven. 

8. Overlegmodel – (informerend). 
Dit is al aan de orde geweest naar aanleiding van de notulen. 

9. Voortgang sollicitatieprocedure SO – (informerend). 
Marko heeft vanuit de BAC de MR geïnformeerd over de stand van zaken. 

10. Veiligheidsplan RI&E aanpassingen Plan van Aanpak beoordelen + akkoordverklaring 
(instemming). 
Risico’s bij de VSO en SO zijn verschillend. Bij VSO gebruikt men praktijklokalen. 
Voor de VSO: Er zijn aanpassingen gedaan. Er zijn jaarlijks terugkerende punten en volgend jaar 
wordt het plan van aanpak opnieuw bekeken. Nagenoeg alle openstaande punten zijn 
afgehandeld. 
Voor de SO: Plan is besproken. 
De MR stemt in met het Veiligheidsplan voor beide vestigingen. 

11. WVTTK 
In het volgende overleg zouden de schoolgidsen aan de orde kunnen komen. Constance en 
Marko gaan dit samen oppakken. Het Jaarverslag, de pilot en de planning van de eerste 
vergadering van het schooljaar op de agenda van het komend overleg. 

12. Sluiting. 
Vergadering is gesloten om 20:45 uur. 

 
 
 

 

De to-do-list.  
 

 VSO vacature MR lid oudergeleding 

 Marko/Tim: Notulen en agenda op website SO en VSO 

 Agnes: Jaarverslag 2016 – 2017 

 Huishoudelijk reglement opnieuw op agenda zetten 

 



 

 

 

 

 

Welke afspraak.  

Omschrijving  

Datum inbreng  Wie voert afspraak 
uit  

Deadline  Aftekenen  

Normjaartaak AOB  14-03-2017  Wim en Agnes  Juli 2017    

Cursus VOO MR 
Beginnerscursus  

24-01-2017  Agnes en Wim  24-01-2018    

Kascommissie  24-01-2017  Monique/Bianca  Juli 2017    

Centraal mailadres 
MR en GMR  

14-03-2017  Wim en Tim  Juli 2017    

Leeswijzer 
jaarrekening  

14-03-2017  Dina  2018    

Reglement 2-3 jaar 
Zittingsjaren  

1403-2017  Agnes en Wim  Juli 2017    

Jaaragenda GMR 
opnemen in de 
mailing  

14-03-2017  Agnes en Wim  Juli 2017    

Link MR op VSO 
en SO site.  

14-03-2017  Dit wordt een 
plaatsing 
op social schools 
Wim en Tim  

Juli 2017    

Stukken hoe lang 
bewaren Paul 
Kamps Info  

14-03-2017  Wim  Juli 2017    

Ouderenregeling 
GMR  

14-03-2017  Wim  19-09-2017    

Oudervoorlichting 
over MR aan 
ouders en 
oudergeleding  

15-05-2017  Agnes en Wim  1-1-2018    

Op social schools 
vaststellen van de 
teams begin 
schooljaar.  

  Agnes en Wim  
Uitvoering: Marko  

1-1-2018    

Overlegmodel  19-09-2017  Agnes en Wim  15-05-2018    

Overleg 
Communicatie  

7-11-2017  Olga Yvonne  
ouders Ellen V. Agnes  

7-11-2017    

Schoolreglement 24-10-2017  Marko-Olga  28-11-2017  Update. 

     
 


