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Notulen MR 26 juni 2018. 
 Met bevoegd gezag 

1. Opening van de vergadering. 
Aanwezig:  Dina, Agnes, Constance, Marko, Stephan en Bianca 
Allen worden welkom geheten. 

2. Notulen. 
Notulen van de vergadering van 15 mei jl. zijn goedgekeurd. 

3. Voortgang pilot, leerrecht leerlingen – (Groep paars). 
Dit schooljaar met de pilot begonnen. Het betreft kinderen van het kinderdagverblijf, die nu in 
een schoolomgeving onderwijs krijgen. Er is een speciaal individueel gericht programma opgezet. 
Er is een nauwe samenwerking met de benodigde zorginstanties. Er is  op individuele basis een 
ontwikkeling te zien bij de kinderen. Komend schooljaar moet de status van de pilot beoordeeld 
worden samen met de onderwijsarrangementen. De pilot is succesvol verlopen tot nu toe. En 
gaat door. 

4. VSO Leerroute 5 – pilot. 
Deze pilot is iets minder positief verlopen. Leerlingen hebben te weinig profijt gehad van het 
hogere kennisaanbod. Het niveau was te moeilijk (rekenen en/of nederlands). Er is nog 1 
leerling, die volgend jaar de leerroute kan volgen. Leerroute 5 blijft volgend jaar in de klas 
aangeboden worden bij individuele leerlingen. Deze leerlingen beginnen op leerroute 4 en 
kunnen dan doorstromen naar 5.  

5. Voortgang sollicitatieprocedure SO – (informerend). 
De voorgestelde kandidaat is aangesteld. Er is inmiddels kennisgemaakt met het team op de SO. 
De nieuwe locatiedirecteur is Heleen Lezer. 

6. Formatieplan – laatste stand van zaken (informerend). 
Voor de SO zijn er een aantal wijzigingen het komend schooljaar. Beleidszaken zijn opgedeeld. 
Voor de VSO wordt Jeroen de locatiedirecteur. Daar is een groter team aanwezig voor 
beleidszaken, waarin formeel zaken belegd moeten gaan worden.  
Het plan is rond. Inmiddels zijn daar nog wel weer een aantal vacatures ontstaan, die ingevuld 
gaan worden.  
Voor de huidige directeur is nog geen nieuwe passende functie. 

7. Schoolgids SO-VSO (informerend) 
De schoolgidsen zijn gesplitst en zijn geheel herzien. De SO schoolgids blijft nog in de oude 
uitvoering. Heleen gaat de schoolgids aanpassen. Functionarissen voor veiligheid zijn er niet 
allemaal in vermeld. Alle vertrouwenspersonen zijn wel benoemd. De gids voor de VSO wordt in 
een boekje gepresenteerd. De gidsen moeten nog geüpload worden bij de inspectie. 
Leerlingenaantallen worden nog ingevuld als prognose bij de start van het schooljaar.  
Ten aanzien van het Veiligheidsplan is een wijzing aangebracht in de vertrouwenspersonen bij de 
VSO. Ricardo Hill is toegevoegd. De MR heeft hiermee ingestemd. 

8. Sector ontwikkeling SO/VSO (informerend). 
Het sectorplan is niet naar iedereen op dezelfde manier gecommuniceerd door BOOR. De GMR 
heeft een aantal kritische vragen over het plan. Met name over de aanstelling van nieuwe 
directeuren Uitstroom. Van de GMR is hierover door de MR informatie ontvangen. 



9. Schoolondersteuningsprofiel (SOP) - (informerend). 
Het is gemaakt en ingestuurd. De MR heeft met dit profiel ingestemd. 

10. Leerling/ouder tevredenheid 
De respons was hoger dan voorheen. Beide teams hebben een grote inspanning geleverd om het 
onderzoek onder de aandacht te brengen van ouders. De uitkomsten zijn besproken in de klein 
CVB’s. De MR heeft de stukken nu ook ontvangen en ze kunnen bekeken worden op trends. 
Jeroen en Heleen gaan onderzoeken wat er opgepakt kan worden. 

11. Het nieuwe schoolplein op de SO 
De plannen worden in de zomer uitgewerkt. Het wordt een samenwerkingsverband met derden 
en leerlingen van de VSO. Na de zomervakantie is het plein klaar. 

12. Gebouw VSO 
De komende 2 jaar wordt het hele gebouw opgeknapt in fases. Hiervoor moet eerst nog een 
gedetailleerd plan  gemaakt worden. 
 
 
 
Zonder bevoegd gezag 

1. Jaarverslag 16-17 (Agnes) ? 
Het verslag is in de maak. Informatie is verzameld. Het verslag voor 2017/2018 gaat ook meteen 
gemaakt worden. Dit onderwerp wordt op de agenda gezet van de eerstkomende vergadering. 
Het huishoudelijk reglement gaat ook op de eerstvolgende vergadering geagendeerd worden. Er 
wordt een worddocument hier voor gemaakt, dat bewerkt kan worden. Het huidige reglement 
dateert uit 2008. 

2. Vergaderdatum 1e vergadering volgend schooljaar 
Dinsdag 25 september 2018 18.30 uur op de Willeboerschool. 
Het plan is om beide locatiedirecteuren uit te nodigen voor het onderdeel met bevoegd gezag. 

3. WVTTK 
Afscheidskado voor Dina en Constance organiseren. 

4. Sluiting. 
20.27 uur vergadering gesloten. 

 
 
 

 

De to-do-list.  
 

 VSO vacature MR lid oudergeleding 

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

 

 

 


