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Notulen MR VERGADERING 

Datum: Maandag 16 november 2020 

Plaats: SO De A. Willeboerschool  

Tijd: 16.00 – 18:00 uur  

Uitgenodigd: 
 
 
 
 
 

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) 
Aanmeldingen vanuit vacatures: I. Harteveld (ouder SO De A. 

Willeboerschool), M. Banu (ouder SO De A. Willeboerschool) 

Voorzitter:  R. Kat 

Notulist:  R. Kat 

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

AGENDAPUNTEN BEVOEGHEID MR 

1. Opening  
Voorzitter geeft welkomstwoord. 
Speciaal welkom I. Harteveld. 

2. Welkom ouders 
Gelegenheid voor beide aangemelde ouders (n.a.v. vacature) om zich voor te 
stellen aan de MR. Daarbij instemming MR tot toetreden. 
Informatieverstrekking naar personeel en ouders bevestigen en officiële 
bekendmaking. 
Er is een kennisronde geweest met I. Harteveld.  
M. Banu was deze vergadering niet aanwezig. Voorzitter had wel een 
uitnodiging gestuurd, maar het kan zijn dat deze in de ‘ongewenste mail’ box 
terecht is gekomen. Voorzitter zal nog een keer benaderen. 

3. Accorderen vorige notulen  
(zie bijlage) 
Deze zijn goedgekeurd. De notulen worden z.s.m. openbaar gesteld op de 
website. 

4. GMR  
Eventuele informatie vanuit GMR.  
Geen. Wel is het belangrijk om een contactpersoon te hebben welke 
eventuele toelichtingen vanuit de GMR kan communiceren met de MR. Wie 
dit is en of het nodig is om vanuit onze school iemand te vragen, wordt 
onderzocht. Volgende vergadering zal een update gegeven worden. 

5. Actiepuntenlijst 
Updaten van actiepuntenlijst.  

6. Ingekomen- en uitgaande post 
Twee aanmeldingen ouders vacature MR. 
(zie welkom bij punt 2)   
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7. Mededelingen directie over Corona 
Gelegenheid voor directie te informeren over zaken welke te maken hebben 
met Corona.  
Willeboerschool: 
- Momenteel merken we binnen de school dat het alle zeilen bijzetten is. Er 
zijn een aantal gevallen van verkoudheid/griep. De bevestigde gevallen van 
Corona valt gelukkig mee. Protocollen worden goed nageleefd en het team 
doet er alles aan om infecties te voorkomen. Handen wassen, 
desinfectiemiddelen, etc. 
Belangrijk is om transparant te zijn. Dit voorkomt onnodige angst en 
onzekerheden. Als school wil je ruis voorkomen en laten zien dat er goed mee 
wordt omgegaan. De juiste beslissingen nemen, in goed overleg met het 
personeel. 
Hoge Brug:  
- J. Platteschorre was deze vergadering niet aanwezig. Volledige toelichting 
vanuit directie was helaas niet mogelijk. Wel gaf PMR aan dat de druk hoog 
was. Er zijn een flink aantal positieve gevallen van Corona (ook langdurig) bij 
het team en ook een aantal onder de leerlingen.  
Dit maakt dat vervanging en verzuim best lastig is. Het is ook hier alle zeilen 
bijzetten om te voorkomen dat er klassen gedwongen naar huis worden 
gestuurd.   
 
Vanuit PMR en OMR wordt aangegeven dat niet alle gevallen bekend gemaakt 
zijn. Ook hier is het belangrijk om zo goed en transparant mogelijk te 
communiceren, om onrust te voorkomen.  

8. Mededelingen directie overig 
Gelegenheid voor directie om overige punten, eigen voorstellen te 
behandelen en te informeren over schoolse zaken.   
Hoge Brug: 
o … 
Willeboerschool: 
o Punt vanuit vorige vergaderingen: Terugkomend op een punt welke 

eerder in de MR vergadering langskwam en nog steeds lopende is, gaf A. 
Buitenhuis aan dat inzake de functieprofielen wat betreft onderwijs- en 
klassenassistenten BOOR een eigen functieprofiel heeft. Deze zijn hoger 
dan gemiddeld. Gesprekken met personeel zullen gehouden moeten 
worden om te kijken hoe aan deze eisen voldaan kan worden en welke 
mogelijkheden er hier voor zijn. (vervolgopleiding, etc.)   

o Bezoek H. van Blijswijk voorzitter college van bestuur; collegiaal bezoek 
waarbij missie & visie besproken werden. Doelen voor bijvoorbeeld 
burgerschap helder gesteld werden. (opdracht) 

o Doorloop dag 4 november (audit): positief bevonden. Didactisch goed. 
Opbrengsten op goede manier in beeld gebracht. 83% zit op, of boven 
niveau.  

o Nieuwe groep(en) & aanmeldingen: In januari a.s. zal nieuwe groep 
starten. Er zijn 18 aanmeldingen binnen gekomen. Een tweede groep zal 
waarschijnlijk ook starten. Dit is een groep van jonge leerlingen. Vacature 
voor deze groep is gevuld. Positief met de benoeming van een ervaren 
collega. 

o Opbrengsten medegedeeld ter info door directie. 
o Leerrecht: ter info vanuit directie over samenwerking Huize Lievegoede 

KWC groep paars. Leerroute 1 geen vervolgonderwijs. Er wordt 
nagedacht over hoe deze leelringen verder te helpen? (pilot) 
Administratie is erg veel werk. (zorg onderwijs) 

o Website: Deze is aangepast.   
9. Begrotingen 2020 

De MR heeft adviesbevoegdheid op de begroting van de school. 
Ouderraad zal afrekeningen 2019/2020 en begroting 2020/2021 beschikbaar 
stellen ter inzage.  Ook zal gevraagd worden aan de ouderraad om 
afrekeningen en begroting vrijwillige ouderbijdrage. MR heeft hier 
instemming op.  

advies 
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A. Buitenhuis heeft de begroting beschikbar gesteld aan de MR ter inzage. 
Deze is kort besproken. De MR zal komende dagen zich hier in verdiepen om 
een positief advies te kunnen geven.  
OR heeft nog niet gereageerd op de aanvraag van de afrekeningen 
2019/2020. Dit behoord normaal gesproken via de penningmeester te gaan. 
Deze gaf aan de documenten nog niet te hebben ontvangen. 

10. Rondvraag met directie 
geen 

11. Afsluiting  
Afsluiting eerste gedeelte vergadering. Tweede gedeelte zal MR verder gaan 
zonder directie. 
 

 
 
 
 
MR (17:00 – 18:00 uur) 

AGENDAPUNTEN BEVOEGHEID MR 

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

13. Ouderbetrokkenheid 
Vast speerpunt op de agenda.   

14. Planning scholing/cursus MR 
15. Overige punten vanuit directie 

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

16. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
17. Afsluiting  

Afsluiting tweede gedeelte MR vergadering. 
 

 

 
 

 

 

ACTIEPUNTENLIJST 2019/2020 

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 

    

 

 


