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Agenda MR VERGADERING 

Datum: Dinsdag 23 juni 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),  

H. Lezer (locatiedirectrice SO De A. Willeboerschool) en                                  
A. Buitenhuis (nieuwe locatiedirecteur SO De A. Willeboerschool) 

 

Voorzitter/Notulist: R. Kat 

 
MR & Directie (16:00 – 17:00 uur) 

AGENDAPUNTEN BEVOEGHEID MR 

1. Opening  
Na lange periode van afwezigheid i.v.m. Corona verwelkomen we iedereen 
weer, in het bijzonder heten we de nieuwe leden welkom: A. Buitenhuis, 
nieuwe locatiedirecteur Willeboer en J. Willemse, ouder leerling Hoge Brug. 
Er is een kennismakingsronde geweest. 

2. Notulen vorige vergadering 
n.v.t. 

3. GMR  
Vanuit de GMR is het jaarverslag openbaar gesteld. Deze is toegevoegd als 
bijlage ter info. Hier zijn enkele opmerkingen over, deze worden behandeld bij 
de rondvraag.  

4. Actiepuntenlijst  
actiepunt lijst moet weer up-to-date gemaakt worden. Volgend jaar is één van 
de speerpunten van de MR om meer zichtbaar te worden. Dit gaan we doen 
door middel van: Posters, (nieuws)brieven, vacatures, gebruik media, etc. 

5. Ingekomen- en uitgaande post.  
- Er is geen post ontvangen.  
Wegens technische storing was mailbox niet bereikbaar. Dit is inmiddels 
verholpen. 

6. Mededelingen van de directie 
Standaard agendapunten: 
- update informatie & gebeurtenissen van de afgelopen periode. 
- update personeel.  
- update leerlingen. 
- w.v.t.t.k. 
Vanuit beide scholen wordt aangegeven dat sinds de opening logistiek alles in 
goede orde verloopt. Alle conferenties vanuit de overheid worden goed in de 
gaten gehouden om de lijnen die het RIVM uitstrekt te volgen. Duidelijk is 
geworden dat middelbare scholen na de zomervakantie weer helemaal open 
gaan en dat leerlingen geen afstand meer hoeven te houden, onder 
voorwaarde dat ze nog wel afstand houden t.o.v. de leerkrachten. Er zal 
worden gekeken hoe de school dit praktisch kan invullen. (bijv. 
klassenindeling, inzet personeel, taxi’s, etc.) 
Willeboer is open vanaf mei. Deze heropening was rustig en goed verlopen, 
tot 2 weken geleden toen 1 positief geval van Corona binnen in het team. De 
desbetreffende persoon en groep leerlingen is naar huis gestuurd en GGD 
heeft dit alles keurig begeleidt. Met de persoon waarbij Corona werd 
geconstateerd gaat het prima. Er was gelukkig sprake van milde 
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verschijnselen. Wel is het zo dat, volgens richtlijnen, met deze groep 
nogmaals een herstart gemaakt moet worden. 
Vanuit De Hoge Burg wordt gekeken naar eventuele samenwerking met SVO. 
Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht om leerlingen van branches 
praktisch onderwijs te geven, ook op BBL niveau.  
Mogelijkheden worden ook op school onderzocht om vanuit een arbeid 
trainingscentrum Dagbesteding arbeid gerichter onderwijs te geven.    

7. Formatie 2020/2021 
De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft 
instemmingsrecht op het formatieplan. 
Vanuit De Hoge Brug is bekend gemaakt dat één leerkracht zal vertrekken. 
Deze vacature wordt gedeeltelijk intern opgelost. Voor het andere deel is een 
sollicitatieprocedure gestart. Voor deze combinatie wordt gekozen om 
uitwisseling en samenwerking met IB en Willeboer te behouden. Het gaat hier 
om een nieuwe groep die vanuit De Piloot in zijn geheel als klas naar De Hoge 
Brug zal komen.  
Op De Hoge Brug zijn momenteel 6 collega’s bezig met de opleiding tot 
groepsleerkracht. (PABO) ook hier wordt rekening mee gehouden wat betreft 
inzetbaarheid de komende jaren. Zzp’ers zullen volgend jaar ook niet meer 
beschikbaar zijn. Ook dit wordt intern opgelost door kwaliteiten van 
personeel in te zetten bij bijvoorbeeld de muziek-, gym, handvaardigheid 
lessen, etc.  
Volgend jaar wordt er rekening gehouden met een leerlingaantal tussen de 
135 en 140 op De Hoge Brug. 
Willeboer maakt bekend dat de school wat betreft leerlingaantal vol is. Er is 
momenteel een wachtlijst.. Volgend jaar houdt Willeboer rekening met 81 
leerlingen. 
Vanuit De Willeboer zal er een vacature uitgaan om de positie van IB te 
vervullen. Ook gaat er een vacature uit om per oktober een leerkracht die met 
zwangerschapsverlof gaat te vervangen.  
 
Vanuit het personeelsteam zijn er onduidelijkheden over de schaalverdeling 
en bijbehorende taken als het gaat om onderwijs- en klassenassistenten.  
J. Platteschorre geeft aan dat vanuit BOOR persoonlijk gecommuniceerd is 
met betreffende personen. Via een brief is dit duidelijk gecommuniceerd 
binnen het team en waar nodig persoonlijke toegelicht.  
Vanuit personeel Willeboer zijn er toch nog onduidelijkheden waardoor er 
verwarring en/of collega’s het oneens zijn en nog geen handtekening willen 
geven onder dit besluit. A. Buitenhuis geeft aan dit mee te nemen en hier 
mee aan de slag te gaan binnen het team. MR zal dit volgen. 

8. Schoolgids 2020/2021 
De oudergeleding heeft instemmingsbevoegdheid over de schoolgids. 
MR heeft nog geen versie ontvangen ter inzage. Beide scholen zullen 
binnenkort (einde van de week/volgende week) de voorlopige versie 
toesturen, zodat de MR deze kan inzien en eventueel advies kan geven. De 
OMR kan dan ook haar instemming geven wanneer akkoord.  

9. Begroting 2020 
De MR heeft adviesbevoegheid op de begroting van de school. 
Er is nog geen begroting beschikbaar gesteld ter inzage. Ook deze zal 
waarschijnlijk volgende week worden toegestuurd om vervolgens bij akkoord 
een positief advies te krijgen. 

10. Planning rooster schooljaar 2020-2021 
Deze is heeft inmiddels positief advies verkregen. 
Wel zijn er een paar aanpassingen gemaakt, maar deze zijn inmiddels binnen 
het team besproken en zijn positief ontvangen. 
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11. MR vergadering 2020/2021 
Data vaststellen voor volgend schooljaar. 
Volgend jaar zullen de vergaderingen plaats vinden op een maandag. R. Kat 
zal enkele data vastzetten en communiceren met de MR. Deze zullen bij 
goedkeuring op de site gezet worden. 

12. Rondvraag met directie 
Vanuit het verslag van de GMR viel S. Kruithof het op dat er te veel geld werd 
uitgegeven aan zzp’ers t.o.v. het budget. Deze vraag is inmiddels bij het 
agendapunt formatie behandeld. 
Ook was er vanuit hem de vraag hoe het er voor staat wat betreft de 
geplande verbouwing van het gebouw van De Hoge Brug? Aangegeven werd 
dat hier nog geen bekendmakingen over zijn en dus ook geen wetenschap 
over plannen en data beschikbaar is. Zodra hier nieuws over is, zal de MR dit 
te horen krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
MR (17:00 – 18:00 uur) 

AGENDAPUNTEN BEVOEGHEID MR 

13. MR jaarplan 2019/2020 
 planning, opstellen agendapunten voor volgende vergadering en 
eventuele aanpassingen.  
Voor volgend schooljaar zal R. Kat het jaarplan opstellen en deze 
delen met MR.  
In het jaarplan zullen de volgende speerpunten vastgesteld worden: 

• Ouderbetrokkenheid 

• Communicatie 

• Kwaliteit onderwijs 

• Evaluaties evenementen/georganiseerde bijeenkomsten, 
etc. 

• CAO 

• Formatie 

• Bijscholing MR 

• Protocollen gezondheid/veiligheid Leerlingen & personeel 

• Samenwerking & doorgaande lijn SO Willeboer & VSO De 
Hoge Brug (onderwijs, omgang, uitstroom, ZeDeMo, Rots en 
Water, etc.) 

14. MR Jaarverslag 2019/2020 
Opstellen punten voor in het jaarverslag. 
R. Kat zal het jaarverslag van dit jaar opstellen en met de MR delen 
om te accorderen. Daarna zal deze openbaar gesteld worden via de 
schoolsite. 

15. Ouderbetrokkenheid? 
moet hier een speerpunt van gemaakt worden? Welk belang zien we 
hier in?  
Dit is opgenomen in het MR jaarplan! 

16. Rondvraag  
Geen vragen. 

17. Afsluiting  
17:40 uur werd de vergadering afgesloten. 
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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 volgend 
schooljaar 

Vacature OMR 
 

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

R. Kat z.s.m.  

 

 


