MR A. Willeboerschool en VSO De Hoge Brug.
Secretariaat:
Meindert Hobbemalaan 2-4
3062 SK Rotterdam
Notulen MR 15 januari 2019.
Met bevoegd gezag
1. Opening van de vergadering.
Aanwezig: Heleen, Marko, Stephan, Agnes en Bianca
2. Notulen.
Notulen van de vergadering van 13 november 2018 zijn goedgekeurd en worden op de
website geplaatst.
Nav de notulen: nog een keer toegelicht de onduidelijkheden en verschillen over de taken en
beloningen binnen de verschillende scholen van onderwijs- of klasse-assistenten. Heleen zal
dit ook nog eens communiceren met de GMR. Het doel is om een overzicht van alle
opleidingen en niveau’s te kunnen krijgen.
3. Schoolreglement SO Willeboer.
Het reglement is compleet gemaakt en hierbij door de MR goedgekeurd.
Gekeken wordt of er voor de VSO ook een schoolreglement noodzakelijk is. Mogelijk vormen
alle losse reglementen al een schoolreglement. Marko gaat dit uitzoeken.
4. Doorloop dag 12 feb. Willeboer.
Naast Agnes zal er ook een ouder gevraagd worden een gesprek met BOOR te hebben. BOOR
komt op school kijken hoe het gaat op school. Heleen heeft een programma gemaakt voor
deze dag.
5. Interne audit VSO verslag / Inspectiebezoek 25 januari 2019.
School is op alle onderdelen goed bevonden. De audit ging over opbrengstgericht werken.
Dit onderzoek wordt ook gebruikt bij het Inspectiebezoek. Al jaren heeft de VSO een
positieve audit. Het verslag wordt nagestuurd aan de MR leden.
Er is een programma gemaakt voor het Inspectiebezoek. Er worden 2 dingen onderzocht. Het
toezichtskader en naar de administratie voor verlof en verzuim. Het idee is om een klas (een
A en D groep) te bezoeken en een branche (winkel en loods). Er zal een IB-er bij aanwezig
zijn.
6. Re audit Willeboer.
De audit vorig jaar ging over opbrengstgericht werken. De re audit kijkt of alles naar
aanleiding van de audit is besproken.
7. Vacature Afdelingsleider VSO.
Er is een opleiding (EVC traject) nodig om geregistreerd te kunnen worden in het register
voor leidinggevenden. Voor de VSO is dit een nieuwe functie, waarvoor toestemming is
gegeven door BOOR. De functie is opgenomen in het functiehuis.
8. Staking 15 maart 2019.
Bij de SO is het hele team bereid om te staken. Het bestuur van BOOR zal een advies geven
over de staking.

Zonder bevoegd gezag
1. Contact tussen GMR en MR Willeboer/Hoge Brug - informerend.
Er is geen nieuwe informatie uit de GMR ontvangen.
2. Rondvraag.
Er is een plan voor de verbouwing van de VSO. De volgende vergadering wordt dit
gecommuniceerd met de MR.
3. Sluiting.
19.57 uur vergadering gesloten.

Het eerstvolgende overleg is 19 maart 2019

De to-do-list.
•
•

VSO vacature MR lid oudergeleding
Huishoudelijk reglement van de MR

