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Notulen MR VERGADERING 

Datum: Maandag 21 september 2020 

Plaats: VSO De Hoge Brug  

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) 
 

Voorzitter/Notulist: R. Kat 

 
MR & Directie (16:00 – 17:00 uur) 

AGENDAPUNTEN BEVOEGHEID MR 

1. Opening  
Voorzitter geeft welkomstwoord. 

2. Start van het schooljaar 
Gelegenheid voor directie om MR te informeren over het begin van schooljaar 
2020-2021. 
Willeboerschool: 
Start positief is ervaren door iedereen. We leven nu in een maatschappij waar 
Corona een bepalend beeld heeft. Ook dit zie je terug in de school. Het team 
is alert en open, werkt goed samen met GGD. Voor de vakantie heeft de 
school te maken gehad met één Corona geval. Dit jaar heeft de school 
andermaal te maken gehad met één besmettingsgeval. Alles is in goed overleg 
met alle betrokken partijen verlopen, waardoor er geen overlast is ontstaan 
en onderwijs gewoon zijn doorgang heeft kunnen vinden. 
Hoge Brug: 
Ook een positieve start hebben gehad. Er zijn wat betreft Corona geen directe 
gevallen bekend. Bij één ouders was bekend dat deze positief getest was, 
maar door snel en correct handelingen (quarantaine), heeft dit voor de school 
geen invloed gehad. 

3. Vaststellen jaarplanning MR 2020-2021 
(zie bijlage) 
Deze is besproken en aangepast. MR zal aan de hand van de planning en 
speerpunten zoals besproken in het jaarplan zijn vergaderingen vorm geven. 

4. Vaststellen vergaderrooster MR 2020-2021 
(zie jaarplanning) 
Data doorgenomen en bevestigd. Deze vergadering was op locatie Hoge Brug. 
Volgende vergadering vindt plaats op locatie Willeboerschool. (vanaf nu dus 
locatie om en om)  

5. GMR  
Eventuele informatie vanuit GMR.  
Géén. 

6. Actiepuntenlijst  
Updaten van actiepuntenlijst.  
Robbert maakt het promotiemateriaal om MR meer zichtbaar te maken. 
(poster) 

7. Ingekomen- en uitgaande post.  
Er is geen post ontvangen.  

8. Mededelingen van de directie 
Gelegenheid voor directie om overige punten, eigen voorstellen te 
behandelen en te informeren over schoolse zaken.   
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Hoge Brug:  
- Update renovatie: De plannen zijn met alle partijen doorgenomen. Het is nu 
wachten op alle besluitvorming en accordering. Planning is dat de renovatie 
een start maakt in de zomervakantie 2021. Vervolgens zullen de 
werkzaamheden zoveel mogelijk in Vakanties plaatsvinden, om er voor te 
zorgen dat er zo min mogelijk onrust bij leerlingen is. 
- Tijdens de tweedaagse vanuit stichting BOOR is besproken dat er meer 
aansluiting moet plaatsvinden tussen SO en VSO. Hoe kunnen we er voor 
zorgen dat er bijvoorbeeld geen hiaat is in methodiek, lijn van ontwikkeling als 
een leerling van SO naar VSO gaat? 
Ook is het belangrijk om het ontwikkelingsperspectief inzichtelijk te maken. 
Hoe kunnen we kwaliteit waarborgen? Communicatie naar ouders, 
leerkrachten, leerlingen, etc. Denk ook aan thuiswerk, etc. 
Opties om vanuit BOOR bijvoorbeeld een dagbestedingscentrum op te richten 
om ook deze leerlingen een plek te geven voor (door)ontwikkeling. 
- De Hoge Brug is nogmaals in gesprek geweest met inspectie, waarbij een 
verzoek kwam om toch voor het predicaat ‘goed’ te gaan. In het verleden 
heeft dit geen doorgang gekregen. Kan dit weer opgepakt worden? Dit zal 
besproken worden met het team en wordt bekeken welke mogelijkheden dit 
biedt en hoe dit aangepakt zal worden. 
- Het jaarplan goed ontvangen is en dat de school de focus heeft naar de 
studiedagen, (bijv. meesterschap) methodes, etc. Inmiddels is bekend 
geworden dat door de huidige Corona regels, deze studiedagen een andere 
vorm gaan krijgen. 
- Er wordt nagedacht over het vormgeven van schoolkamp. Zowel personeel 
als ouders vinden dat dit altijd een positief effect heeft en doorgang moet 
vinden. Het is nu allen wel de vraag hoe dit te organiseren rekening houdend 
met de Corona regels.  
Willeboerschool: 
- Dit jaar een kleuterklas bij zal komen. i.v.m. het maximum aantal in het 
schoolgebouw, worden er nu voorbereidingen getroffen om deze leerlingen 
te kunnen  huisvesten.  
- Er werd een vraag gesteld hoe het zat met de CAO voorwaarden wat betreft 
de Schaling onderwijs- en klassen assistenten. (dit kwam vorige vergadering te 
sprake) A. Buitenhuis geeft aan dat dit nog gaande is en dat de MR op de 
hoogte gebracht zal worden. 

9. Schoolgids en jaarkalender 2020-2021 
Schoolgids Willeboerschool is voor de zomervakantie door MR gezien, 
geëvalueerd. Er zijn enkele punten aangeven door de MR welke verwerkt zijn. 
MR heeft haar instemming gegeven.  
Schoolgids De Hoge Brug is niet gecommuniceerd met MR en deze heeft 
daarom ook geen advies kunnen geven. Inmiddels is deze wel definitief 
gemaakt en afgedrukt/meegegeven aan ouders en leerlingen.  
Met betrokken is gecommuniceerd dat dit niet volgens procedure is.  

10. Begroting 2020 
De MR heeft adviesbevoegdheid op de begroting van de school. 
Er is nog geen begroting van vorig jaar beschikbaar gesteld ter inzage.  
Directie geeft aan dat begroting van dit jaar volgende verandering 
beschikbaar wordt gesteld ter inzage. 
Ook zal gevraagd worden aan de ouderraad om afrekeningen en begroting 
vrijwillige ouderbijdrage. MR heeft hier instemming op.  

11. Planning rooster schooljaar 2020-2021 
Deze is heeft inmiddels positief advies verkregen. 

12. Rondvraag met directie 
13. Afsluiting  

Afsluiting eerste gedeelte vergadering. Tweede gedeelte zal MR verder gaan 
zonder directie. 
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MR (17:00 – 18:00 uur) 

AGENDAPUNTEN BEVOEGHEID MR 

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

15. Vaststellen jaarbegroting MR  
(zie jaarplanning) 

16. Vaststellen taakverdeling MR 
S. Kruithof zal volgende vergadering notuleren. 

17. MR Jaarverslag 2019/2020 
Deze is via mail door MR geaccordeerd en inmiddels op de site openbaar 
beschikbaar gesteld.  

18. Ouderbetrokkenheid 
- Maken van ouderbetrokkenheidsplan.  
- MR oudergeleding Willeboerschool. De school zal ouders uitnodigen om 
plaatst te nemen in  de MR. De voorzitter zal een voorbeeld van de vacature 
naar directie sturen welke ze kunnen gebruiken om naar ouders te sturen. 
Ook vanuit De Hoge Brug zijn ouders benaderd voor een plek in de MR via 
social schools. 
- AVG besproken (communicatie ouders, leerlingen, etc.) Er is besproken 
welke regels er gelden en welke invulling beide scholen hier aan geven. 
Continuering van dit onderwerp is gewenst. 

19. Overleg ouderraad, leerlingenraad 
Opzet maken, planning. 
Op de Hoge Brug was vorig jaar een leerlingenraad. Dit jaar zal weer een 
opzet gemaakt worden om een leerlingenraad te vormen. Besproken is of dit 
voor Willeboerschool ook interessant is. Eventueel kan leerlingeraad van 
Hoge Brug hier ook een rol in krijgen. (samenwerking tussen beide scholen) 

20. Planning scholing/cursus MR 
Inventariseren welke behoeften er zijn binnen de MR. 
MR heeft behoefte in nascholing als het gaat om bijvoorbeeld inzicht te 
krijgen in financiële stukken. Voorzitter zal onderzoeken welke mogelijkheid 
hier voor is. 

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

22. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
- Er is een vraag vanuit ouders welke klachtenprocedure de school handhaaft. 
Dit is terug te vinden op de site en in de schoolgids. In principe heeft de 
school een vertrouwenspersoon waar contact mee opgenomen kan worden. 
Vervolgens worden betrokken partijen geïnformeerd. Wanneer oplossing 
moeilijk en/of niet haalbaar is, kan er ook altijd contact gezocht worden met 
de stichting. (deze info staat ook op de site) 
 - De vraag wordt gesteld waarom de schoolgids niet meer fysiek wordt 
uitgedeeld aan ouders? Ouders vinden het fijn om iets tastbaars te hebben.  
MR zal dit bespreken en voorstellen aan de school.  
- Er is gesproken over de verschillen op school wat betreft de faciliteiten voor 
personeel. Zo geeft De Hoge Brug personeel gelegenheid om yoga en/of sport 
(bv. boksen) te volgen na schooltijd, wordt er de optie gegeven om lunch en 
avondmaaltijden te bestellen, zijn er vakleerkrachten voor gym, rsv, 
handvaardigheid, dans, muziek. 
- Er word aangegeven dat we het dinerbudget van MR ook kunnen gebruiken 
voor een simpele (afhaal)maaltijd na de vergadering i.p.v. het jaarlijkse MR 
etentje. Voorzitter zal dit aangeven en kijken of dit mogelijk is. 

23. Afsluiting  
Afsluiting tweede gedeelte MR vergadering. 
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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 

Vacature OMR 
 

Vacature opstellen om ouders uit te 
nodigen in de MR te komen.  

R. Kat Begin schooljaar 
2020-2021  

 

 


