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Notulen MR VERGADERING 

Datum: Maandag 22 maart 2021 

Plaats: Locatie 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), I. Harteveld (ouder SO De A.   
Willeboerschool 

Directie: J. van Platteschorre (locatiedirecteur VSO De Hoge Brug),  
A. Buitenhuis (locatiedirecteur SO De A. Willeboerschool) 

Directie (V)SO portefeuille Arbeid: Marianne van Paassen. 

Voorzitter:  R. Kat 

Notulist:  T. Meijboom 

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

AGENDAPUNTEN BEVOEGHEID MR 

1. Opening  
Welkom door voorzitter. M.van Paassen heeft zich afgemeld vanwege 
inspectiebezoek. Ze zal volgende vergadering aanwezig zijn. S. Kruithof zal 
later aanschuiven i.v.m. een af te nemen examen. J. Willemse heeft zich 
afgemeld voor deze vergadering. 

2. Accorderen vorige notulen  
(zie bijlage) Bij goedkeuring zal deze op de site geplaatst worden. 
Deze zijn akkoord. 

3. Informatie vanuit GMR  
GMR heeft na de vergadering van 25 januari jl. het bestuur advies gegeven 
om scholen en schoolleiders actief te ondersteunen en te begeleiden om het 
weerstandsvermogen (waar nodig) op peil te krijgen. (Zie notulen vorige 
vergadering)   
GMR heeft kennis gemaakt met AB lid Focco Vijsselaar en Diana Liefhebber, 
hoofd ICT. Bob de Baedts, nieuw CvB lid, zal volgende vergadering 
kennismaken.  
GMR geeft aan meer contact te zoeken met MR’s binnen de stichting. 
Speerpunt is betere communicatie.  

4. Actiepuntenlijst 
 - update 

5. Ingekomen- en uitgaande post 
- geen post ontvangen 

6. Mededelingen directie Corona 
Gelegenheid voor directie te informeren over zaken welke te maken hebben 
met Corona. (gevolgen, achterstanden, communicatie team, contact ouders, 
etc.) 
Willeboerschool: 

• De huidige stand is wat de dag brengt. Vorige week eerste personeelslid 
positief getest. Het is veelomvattend om alles te regelen. De groep met 
positief geteste personeelslid heeft in quarantaine gezeten. Deze groep 
begint 23 maart weer. Dit alles geadviseerd door de GGD. Van de 13 
leerlingen hebben zich er 2 laten testen.  

• Een andere groep heeft ook een week thuisgezeten. In deze groep waren 
beide personeelsleden ziek. Zij testen wel negatief.  
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• 19 maart heeft een personeelslid uit een andere groep een positieve 
testuitslag gehad. Deze groep is direct in quarantaine gegaan. Overig 
personeel uit deze groep test negatief. De kinderen blijven deze week 
thuis of na een negatieve testuitslag naar school.  

• Er is gesproken over thuisonderwijs voor de hele school i.v.m. oplopende 
      besmettingen. Hier kwamen wisselende reactie op. Vooralsnog wordt 

hier niet voor gekozen. We blijven alert en kritisch en werken vanuit de 
eigen bubbels. De pauzes zijn niet gescheiden maar er zijn wel minder 
groepen tegelijk buiten. We blijven nadenken hoe we dit nog verder 
kunnen aanscherpen.  

• De school heeft subsidie gekregen om eventuele achterstanden weg te 
werken. Het is voor onze populatie niet in cijfers aan te tonen waar d3e 
achterstanden liggen, maar we kijken naar het perspectief van onze 
leerlingen. 1 extra leerkracht werkt nu met kleine groepjes of individueel. 
Dit 2 dagen per week tot de zomervakantie. 

• Van de oudertevredenheidspeiling afstandsonderwijs zijn er 29 reacties 
binnen (40%) De vraagstelling van de peiling was niet heel duidelijk 
gesteld. Over het algemeen waren de meeste ouders tevreden. 
Aandachtspunt welke uit de enquête naar voren kwam, was vooral een 
stukje communicatie. De manier waarop ouders op de hoogte worden 
gebracht, vonden ze onvoldoende. Kwaliteit was in orde. 

• Vanuit het team kwam naar voren dat afstandsonderwijs voor de 
onderbouw erg lastig was, middenbouw ging het al iets beter en de 
bovenbouw was het een goed alternatief. 

 
Hoge Brug:  

• De uitstroomleerlingen kunnen eventueel een jaar langer op school 
blijven. Dit ook omdat de dagbesteding dicht is en stages niet altijd 
uitgevoerd kunnen worden. (Horeca is gesloten) Stages bij AH is wel 
mogelijk, daar lopen nu zelfs meer leerlingen stage dan voorheen.  

• Ook de stage in het groen gaat langzaam weer open.  

• Contracten binnen beschut werk zijn erg lastig op dit moment i.v.m. 
Corona. 

• Het lastige voor de uitstroomleerlingen is dat ze niet intern inzetbaar zijn. 
Deze plekken worden bezet door leerlingen die de praktijk op school nog 
moeten leren. 

• In de eerste coronagolf veel besmettingen op school (personeel en 
leerlingen). Nu gaat het goed. 

• Achterstanden die opgelopen zijn door Corona, worden zoveel mogelijk 
in beeld gebracht en opgevangen. (ook hier ontbreken harde cijfers, 
maar door Doen-in, kan dit wel zichtbaar gemaakt worden) 

 
7. Mededelingen directie overig 

Gelegenheid voor directie om overige punten, eigen voorstellen te 
behandelen en te informeren over schoolse zaken.   
Willeboerschool: 

• Bezig met bewegend leren. Er komt een activeringsruimte op school in de 
doucheruimte bij de gymzaal. (‘snoezelruimte’) Het plan ligt klaar en er is 
toestemming vanuit BOOR.  

• Personeel: Marie (klas assistent) komt het team versterken.  Ze is vanuit 
het VSO gekomen. Ze zal in ieder geval tot mei werkzaam zijn. Daarna 
wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn.  

• Nieuwe groep roze net gestart. Veel TOS- kinderen en een aantal niet 
zindelijk. 

• Leerrechtpilot: Er wordt nagedacht over alternatief VSO (leerroute 1, lln. 
12 jaar en ouder?). Deze is goedgekeurd door KOERS VO. Er wordt nu 
gewerkt met 3 zorgaanbieders. Daardoor ook een commercieel belang.  

• Groepsindeling volgend schooljaar: dit is nu nog een lastige puzzel waar 
het hele team over nadenkt. (Hoe in te delen? Leeftijd? Welke manier?) 
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Er zijn veel aanmeldingen voor volgend schooljaar. We zitten vol tot 
2022.  

• We zijn bezig met een nieuw logo. Het wordt het omgekeerde logo van 
de Hoge Brug.  

• De verkiezingen hebben aandacht gekregen in onze school. De 
bovenbouw heeft hier leuk op ingespeeld door zelf verkiezingen te 
organiseren in het kader van burgerschap. 

De Hoge Brug: 

• Vrijdag laatste gesprek gehad met de projectontwikkelaar. Bedoeling is 
om alle subsidies rond te krijgen, deze zijn nog niet helemaal duidelijk. 
Het is de bedoeling dat de School energie neutraal wordt. Dit betekent 
dat de school geen gebruik maakt van gas. Het punt is alleen dat de 
droger binnen de afdeling wasserette op gas werkt. Hier zal dan ook een 
uitzondering voor worden gemaakt.   

• Het schoolplein wordt in de meivakantie gerenoveerd. Het wordt een 
sportplein met twee sportkooien en veel meer zitplaatsen daar omheen. 

• De school ziet een langzame groei wat betreft leerlingenaantal.  

• Volgend schooljaar starten we een 2e ZMALK groep.  

• Samenwerking met Passercollege: daar is een techniekafdeling met 
geoutilleerde lokalen. Bij ons horeca.  

• Wat betreft nieuwe aanmeldingen: ouders willen graag eerst met hun 
kind naar het praktijkonderwijs. Uiteindelijk komen ze toch bij ZML uit, 
omdat de klassen kleiner zijn en het uiteindelijk meer kansen biedt voor 
de leerlingen. 

• I.v.m. aankomend pensioen collega, is er een nieuwe collega 
aangenomen die vanuit mytylschool gekomen is. Echter bleek dat het 
langer duurt voor deze collega met pensioen gaat. Toch kan de fte van 
nieuwe collega opgevangen worden door de groei.  

• Regio noord en Koers VO onderzoeken de mogelijkheden voor een soort 
‘talentenklas’. 13 april is er een pitch off. Het is de bedoeling om in een 
klas van ongeveer 10 leerlingen tot leeftijd van 12 jaar klaar te stomen 
voor regulier onderwijs. Een soort schakelklas groep 7/8 die werkt naar 
vervolgonderwijs. Doel is om thuiszitters te voorkomen. Passend 
onderwijs is vervangen door inclusie. 

8. Verbouwing Hoge Brug 
Gelegenheid voor update.  
Deze is besproken (zie punt hierboven) 

9. Samenwerking Willeboer & Hoge Brug 
Aansluiting, Stand van zaken, hoe nu verder, eventuele gemaakte afspraken. 

• Momenteel zijn de kosten voor schoonmaak hoog. Er wordt nagedacht 
over een andere invulling/organisatie. Dit moet contract technisch nog 
wel geregeld worden met schoonmaakbedrijf.  

• Jonge leerlingen zijn gebaat bij meer praktijk. Hier wordt gedacht aan 
bijvoorbeeld een ‘tienercollege’. Hoe dit georganiseerd moet worden 
staat op de agenda voor volgend jaar. Er zal daarvoor een werkgroep 
opgericht worden. 

10. Financiën: Begrotingen, verslagen, etc. 

• Financieel verslag 2019 is uitgebracht door OR ter inzage voor MR. (zie 
bijlage) De OMR heeft recht op instemming wat betreft de bestemming 
en vaststelling ouderbijdrage. 

• De penningmeester van de OR (ouderbijdrage) stopt er na dit schooljaar 
mee, deed dit voor SO en VSO. Oriëntatie op een andere invulling voor 
het innen van de ouderbijdrage is nodig. Advies? Kan MR hier een rol 
vervullen?  

• Zijn er nog vragen/aanpassingen op begroting 2021? (Deze is door 
directie ter inzage MR gegeven) De MR heeft het recht het bestuur te 
adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of 
ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke 
verbouwing van de school. 
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• Directie geeft toelichting dat elk jaar de begroting volledig moet worden 
opgemaakt, anders kan het geld niet meer besteed worden aan de 
school, omdat deze restanten worden verdeeld over de andere scholen 
binnen de stichting.  

11. Rondvraag met directie 
Gelegenheid om vragen te stellen waar directie bij is. 

• De vraag wordt gesteld of er goede registratie is van leerlingen binnen 
het taxivervoer en het risico voor besmetting Corona? Binnen één taxi 
worden namelijk leerlingen vanuit verschillende scholen vervoerd en dit 
kan dan kruisbesmetting toto gevolg hebben. (dit doorbreekt de 
zogenoemde ‘bubbels’)  
Dit is inderdaad risico. Goed blijven volgen en hanteren van regels. 

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

 
 
 
 
 
 
 
MR (17:00 – 18:00 uur) 
 

AGENDAPUNTEN BEVOEGHEID MR 

13. MR jaarplan 2020/2021 
vast punt op agenda: bespreken, aanpassen, etc. 
Volgende vergadering (mei) verzoek indienen om inzage formatieplannen, 
vakantierooster 2021/2022, evalueren van schoolplan, schoolgids. (op tijd 
aanleveren MR en vraag meenemen vanuit vorige vergaderingen of 
schoolgids weer fysiek uitgedeeld kan worden) 

14. Ouderbetrokkenheid 
Vast speerpunt op de agenda.   
Er wordt door I. Harteveld geopperd om klassenouders aan te stellen. Deze 
kunnen zorgen voor een betere communicatie ouders en MR. Dit idee zullen 
we meenemen en bekijken of er mogelijkheden zijn! 

15. Planning scholing/cursus MR 
Wegens Coronamaatregelen ligt dit momenteel stil. Mogelijkheden wel open 
houden en onderzoeken voor in de toekomst. Vooral de behoefte om op 
financieel beleid geschoold te worden is er. Directie gaf aan dat er ook een 
mogelijkheid is om Bastiaan uit te nodigen. Deze kan bijvoorbeeld financiële 
stukken ophelderen en verduidelijken. 

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

17. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
-  

18. Afsluiting  
Afsluiting tweede gedeelte MR vergadering. 
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ACTIEPUNTENLIJST 2020/2021 

Plan Actie  Wie Wanneer 

    

    

 

 


