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Notulen MR 23 januari 2018. 
1. Opening van de vergadering. 

Aanwezig: Agnes, Constance, Marko, Stephan, Dina en Bianca 
2. Notulen. 

Jaarverslag staat nog op de to do lijst. Doet Agnes als ze thuis is. Website van SO en VSO stukje 
MR zijn door Tim ingericht. Notulen worden in het vervolg daar neer gezet. 
Notulen zijn goedgekeurd. 

3. Toelichting excellente school. 
Afgelopen maandag zijn de scholen bekend gemaakt. De VSO heeft het predikaat excellent niet 
gekregen. Er ontbreekt een  beschreven gestandaardiseerd ambitieniveau (met normen) in het 
jaarplan op het gebied van excellente school. Dit was niet bekend gemaakt van te voren. De 
school heeft wel veel complimenten gekregen. En behoudt het predikaat goede school. 

4. R I & E Risico Inventarisatie en Evaluatie plan van aanpak. 
Om de stukken voor agendapunten makkelijker te kunnen vinden, is voorgesteld om mapjes te 
maken per agendapunt. 
Het RI & E onderzoek is onderdeel van het Sociale Veiligheidsplan.  
Er is tijd genomen om alles te inventariseren, te evalueren en in te delen in risico en prioriteit. 
Beide afdelingen zijn hiermee klaar. SO is inmiddels ook gekeurd en 10 punten zijn geprioriteerd 
met het team. Sommige dingen zijn afgerond, sommige zijn in uitvoering. Plan van Aanpak moet 
verder worden uitgevoerd. VSO moet nog gekeurd worden. Streefdatum dat het gereed is, is 
voor het nieuwe jaarplan (april/mei). 
Elk jaar wordt het besproken en geactualiseerd. MR heeft instemmingsrecht over 
verantwoordelijke functionarissen. 
Nakijken of functionarissen allemaal genoemd zijn in de schoolgids ten behoeve van diverse 
protocollen die onder de Sociale Veiligheid vallen (actie Constance). 

5. Schoolontwikkeling. 
Het plaatsen van kinderen gaat steeds meer op basis van de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte in plaats van de beperking. School moet kennis en kunde verwerven 
over doelgroepenbeleid. Cultuur en expertise bekijken. Bovenschools is in ontwikkeling de 
structuur van lokatiedirecteuren op lokatieniveau met een sterk ondersteuningsteam en op 
sectorniveau uitstroomdirecteuren gericht op de 3 uitstroomprofielen. Het is nog een 
ontwikkelingsfase maar de praktijk is weerbarstig en haalt sommige dingen weer in. 
Binnen de SO komt er een vacature voor lokatiedirecteur. De MR heeft een rol in het 
benoemingsproces en het opstellen van de profielschets. 
 
Zonder bevoegd gezag 

1. Communicatie / ouderbetrokkenheid. 
Doorgeschoven naar volgend overleg. 

2. Communicatie met achterban. 
Nieuwsbrief van GMR wordt ook op de website van de SO en de VSO geplaatst.  

3. GMR verkiezingen. 



Er is een verzoek gekomen om actief te werven voor personeels- en ouderleden. Er is een 
concept stappenplan. Er komen ook verkiezingen voor de ondersteuningsplanraad (OPR) 
Hiervoor zoekt men ook personeels- en ouderleden. Deze raad heeft onder andere instemming 
op het ondersteuningsplan. 

4. Huishoudelijk reglement MR.  
Doorgeschoven naar volgend overleg. 

5. Sluiting. 
Vergadering gesloten om 21.50 uur. 
 
 

 

De to-do-list.  
 

 Bianca: Martin uitnodigen voor vergadering van 20 maart 

 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 14-03-2017  Wim  19-09-2017    



GMR  

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. 

     
 


