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Notulen MR OVERLEG 

Datum: 13 januari 2020 

Plaats: VSO De Hoge Brug  

Tijd: 16.00 – 18:00 uur  

Uitgenodigd: 
 
 
 
 
 

PMR: R. Kat (voorzitter VSO De Hoge Brug),  
           S. Kruithof (VSO De Hoge Brug), T. Meijboom (SO De A. 

Willeboerschool) 
OMR:  
Directie: J. van Platteschorre (directeur VSO De Hoge Brug),  
                H. Lezer (directrice SO De A. Willeboerschool)  
 

Notulist: R. Kat 

 
MR & Directie (16:00 – 17:00 uur) 

AGENDAPUNTEN BEVOEGHEID MR 

1. Opening  
Voorzitter. 

2. Notulen vorige vergadering 
Deze zijn geaccordeerd.  

3. GMR  
Er zijn geen notulen aanwezig vanuit de GMR op de website. Gevraagd zal 
worden of dit bijgewerkt kan worden. Vanuit GMR nog geen bericht gehad.  

4. Actiepuntenlijst  
Deze lijst zal elke keer bijgewerkt worden met doelen die van belang zijn.  

5. Ingekomen- en uitgaande post.  
Verbetering communicatie? Mailbox bekend? Update Website?  
Op de website is alles bijgewerkt. Daar staat ook de link met e-mailadres. 
Deze kan gebruikt worden door ouders & personeel om vraag- en 
agendastukken direct naar de MR te sturen. 

6. Mededelingen van de directie 
- update belangrijke informatie afgelopen periode. 
Directie houdt MR op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen de 
scholen.  
- personeel & formatie 
Enkele veranderingen zijn medegedeeld over vertrekkend personeel, maar 
ook de aankomende lln. groei. Per februari zal een nieuwe groep van 7 a 8 lln. 
worden ontvangen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met 
inschrijvingen van ong. 35 nieuwe lln. In het volgende schooljaar.  
- stand van zaken vacature directie Willeboer 
Update van procedure is gedeeld. Vacature is er uit. MR zal hier op de hoogte 
van gehouden worden. 
- evaluatie kerstfeest. 
Kerstfeest is besproken van beide scholen. Positieve ervaringen.  
- w.v.t.t.k. 
Schooljaarplan is voorgelegd aan MR. Deze is hier mee ingestemd. 

7. Staking 30/31 januari 2020 
Aangegeven is dat de scholen sluiten voor de leerlingen. Onder personeel zijn 
de opties besproken over de invulling van deze dagen.   

8. Status schoolfonds 
MR wilde graag weten in hoeverre ouderbijdrage betaald wordt. 
Ouderbijdrage is vrijwillig en ligt op dit moment tussen de 30%-40% betaling. 

9. Werkdrukfonds 
Vraag is hoe deze financiering wordt toegepast binnen de Scholen? 
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Deze gelden worden gebruikt om vakleerkrachten (bijv. yoga, sport) te 
bekostigen, waardoor de leerkracht tijd beschikbaar heeft om iets anders te 
doen.  
Dit zorgt voor werkdrukverlaging. Ook wordt in overleg dit fonds gebruikt 
voor ICT. Momenteel wordt er gezocht naar een vervanger, aangezien de 
huidige ICT ‘er stopt.  

10. Ouderbetrokkenheid 
(zie actiepuntenlijst)  
Deze is momenteel laag. Zo is er geen aanmelding voor MR. Optie is om 
ouders direct te betrekken bij een eventuele zitting in de MR door 
bijvoorbeeld bij intakegesprek deze optie aan te bieden. (direct persoonlijkere 
aanpak)  

11. Kiezen secretaris (agendapunt van vorige vergadering) 
Is nog niet gedaan. Wenselijk is om meer leden in de MR te krijgen om taken 
te verdelen. Hier zijn we mee bezig. 

12. Rondvraag met directie 
Geen 

 

 
 
 
 
MR (17:00 – 18:00 uur) 

AGENDAPUNTEN BEVOEGHEID MR 

13. MR jaarplan 2019-2020 
 planning, opstellen agendapunten voor volgende vergadering en 
eventuele aanpassingen.  
Gesproken is over de schaalverdeling van onderwijsassistenten 

14. PR 
foto voor op de site? Info naar buiten? Oudergeleding? Zie 
actiepuntenlijst.  

15. Rondvraag  
Geen bijzonderheden 

16. Afsluiting  
17:30 uur werd de vergadering afgesloten. 

 

 
 

 

 

 

ACTIEPUNTENLIJST 

Plan Actie  Wie Wanneer 

Algemene betrokkenheid 
ouders/personeel MR 

Promotiemateriaal maken om MR te 
promoten en personeel/ouders te 
informeren en betrekken 

Opzet R. Kat, 
daarna taken 
verdelen 

Tot wanneer 
gewenst 
resultaat is 
behaald. 

PR materiaal met als doel 
‘zichtbaarder’ te worden in 
en buiten school. 

Foto maken van MR? allen Volgende MR 
vergadering? 

 

 


