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Bespreking MR 

Datum 23-09-2021 

Notulist Jessica  
Aanwezig Charlotte, Els, Rob, Elise, Jessica, Hanneke, Floor 

Afwezig Anne 

 

1. Welkom  
Charlotte heet ons welkom.  

2. Kennismakingsspel  
 

3. Opening, agenda vaststellen. 
- Drie punten toevoegen (nieuw punt, 11,  17 en 18).  

4. Rondje schoolse zaken  
- Wanneer komt de app Schoudercom online voor de ouders? Vraag komt terug in de 

rondvraag.  
- In de kleutergroep werd met de infoavond aangegeven dat je via de 

tulpstraat/ruwaardstraat kan rijden, met als advies te parkeren bij het golfbad. 
Misschien eenduidig afspreken dat wordt gezegd altijd bij het golfbad te parkeren.  

5. Rondje actualiteiten van buiten 
- In Rosmalen is voor de vakantie een incident geweest. Dit heeft ook in de krant 

gestaan en ouders hebben hier een brief over gehad. Opmerkelijk dat onze locatie 
daar informatie over kreeg, worden we nu ook op de hoogte gehouden over het 
vervolg? Vraag komt terug in de rondvraag.  

6. Ingekomen post MR (postvak en e-mail) (OPR PO)  
- Algemene nieuwsbrief van SWV PO. Verder geen bijzonderheden.  
7. Voorbespreking agendapunten 

 

Directie sluit aan 
8. Welkom Hanneke 

 
9. Doornemen notulen en actiepunten vorige vergadering 26-06-2021  

Notulen zijn aangepast en vastgesteld.  

10.  Mededelingen vanuit de directie 
- Gisteren 22-9 is het derde noodlokaal in gebruik genomen. Daardoor heeft het 

personeel weer een personeelskamer en kunnen VSO leerlingen weer in de aula 
pauzeren.  

- Vanaf volgende week kunnen wij als team elkaar ook weer fysiek ontmoeten omdat 
de coronaregels versoepelen.  

- We hebben een rustige start van het schooljaar gehad. Afgelopen week was een 
roerige week.  We hebben nog een aantal personeelsleden met verlof en een fulltime 
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leerkracht is uitgevallen. Het MT heeft overleg gehad en gelukkig zijn alle klassen nu 
weer bezet. De intern begeleider van het VSO staat nu voor de klas.  

- Volgende week neemt de orthopedagoog afscheid en heeft het VSO tijdelijk geen 
zorgteam (voor twee maanden). Er staat een vacature open voor een nieuwe 
orthopedagoog.  

- Een intern begeleider van het Stedelijk VSO komt één dag ondersteunen.  
- Gisteren 22-9 was onze eerste gezamenlijke studiedag (online). Er was een 

gastspreker, Deborah Nas, over de digitale wereld.  
- De nieuwe website van HUB Noord-Brabant is sinds gisteren online.  

11. Terugkoppeling NPO gelden  
- Er waren veel overeenkomsten van punten tussen de scholen. Alle punten zijn bij 

elkaar gezet en er is gekeken welke punten gekoppeld konden worden aan het 
jaarplan. Er worden gezamenlijke werkgroepen gemaakt, waar elke school aan 
deelneemt. Voor elk onderdeel van de NPO gelden zijn kartrekkers aangesteld, die 
voor de stichting aan de slag gaan. Voor het jaarplan van Oss gaan we geen nieuwe 
punten meer aandragen, omdat we anders aan teveel verschillende dingen 
tegelijkertijd werken.  

12.  Stand van zaken ideeën VSO leerlingen praktisch leren  
- Er is overleg geweest binnen het MT. Er zijn veel ideeën in het VSO, maar er komt te 

weinig van de grond. Hier wordt tijdens de VSO vergaderingen nu aandacht aan 
besteed. Als er ideeën komen vanuit het personeel, kunnen zij ouders vragen om te 
ondersteunen. De MR kan dit promoten onder het personeel.  

- Er is een organisatie ingehuurd om technieklessen te komen geven aan het SO en 
VSO.  

13. SWV 30.06 PO en VO, OPR, stand van zaken rondom Sonnewijser en SO-SBO scholen. 

- Er is een nieuwe directeur voor SWV PO, Frank Kat. Het plan is om 3 à 4 keer per jaar 
bij elkaar te komen.  

- Voor VO 30.06 is een interim-directeur benoemd.  
- Er zijn geen bijzonderheden rondom de nieuwbouw. Wel zijn de bestuurders in 

september bij elkaar geweest.  

14. Terugkoppeling vragenuurtje MR en infoavond  
- Geen aanmeldingen.  
- Positieve reacties op het MR-bulletin.  
- De e-mailadressen van het personeel waren niet bekend bij de ouders, waardoor 

aanmelden lastig was. Er waren klassen waar geen ouders waren en de andere 
klassen waren niet druk bezocht.  

15. Jaarplanning MR 2021 – 2022 en vergaderdata  
- Wijziging van dinsdag 12 naar dinsdag 5 april 2022 
- Wijziging van dinsdag 23 november naar donderdag 25 november 2021 
  

16. Jaarverslag MR 2020 – 2021 en doelen MR stellen voor dit schooljaar 
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- Verbeteren van de zichtbaarheid van de MR, wordt handhaven van de 
zichtbaarheid van de MR.  

- Toevoegen dat Floor ook vervangend lid is van de MR. 
- Doelen voor komend schooljaar zijn goedgekeurd.   

17. Nieuws uit de werkgroepen (verkeer + arbo) 
- Het verkeersveiligheidslabel is opnieuw aan ons toegekend.  
- Arbojaarverslag wordt volgende vergadering besproken.  
- Er mogen dit jaar weer brandoefeningen worden uitgevoerd.  

18. Terugkoppeling GMR vergadering 
- Laatste GMR vergadering was voor de zomervakantie.  
- Het was een korte vergadering en er is gesproken over het ontmantelen van het 

dienstencentrum.  
- De volgende keer wordt het jaarplan 2021 besproken.  
- Er is gesproken over het functiehuis (schalen). Leerkracht zitten bij ons in L11, 

maar er was ook een functie L12. Deze L12 wordt nu niet meer toegekend, maar 
er wordt gekeken of je tijdelijk in deze functie kan vallen. Als je bijvoorbeeld 
meewerkt aan een speciaal project of de verantwoordelijkheid hebt over 
meerdere klassen. Er is een onafhankelijk bedrijf betrokken om deze functies te 
waarderen.  

-  Binnen het VSO wordt de instroom van de leerlingen minder. Er wordt op 
voorhand strenger geselecteerd.  

- PABO Fontys heeft hun deuren voor het speciaal onderwijs geopend.  

19. Terugkoppeling oudertevredenheidsonderzoek  
Het oudertevredenheidsonderzoek van de locatie Oss is gepresenteerd.  

20. Info verzamelen voor MR bulletin  
- Goede start van het schooljaar 
- Jaarverslag en jaarplanning besproken  
- Verkeerslabel  
- VSO Praktisch leren  
- OTO bespreken 
- Vragenuurtje 

21. Rondvraag met directie  
- Vraag van Rob (zie punt 5). Over het incident zijn verder geen vragen of reacties 

gekomen.  
- Vraag van Els. Er wordt nagedacht over het naar school brengen van de jonge 

kinderen. Mogen ouders mee naar binnen, ja of nee? Hier is nog geen antwoord 
op, wordt eerst binnen het team besproken.  

22. Samen starten schooljaar met een hapje en een drankje   

Directie verlaat de vergadering  
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23. Mededelingen / post  
Geen bijzonderheden.  

24. Deskundigheidsbevordering, welke mogelijkheden zijn er  
- Een e-learning (MR Academie) 
- MR op Maat (maattraject) 

25. MR statuut en reglement, nav GMR vergadering 29-06-2021 
Dit komt de volgende vergadering aan bod.  

26. Betrekken achterban nieuwe impulsen: herhalen vragenuurtje, meekijkmomenten 
- In het volgende MR bulletin opperen we nogmaals het vragenuurtje.  
- Ouders er op attenderen dat ze mee mogen kijken 

27. Punten uit vergadering samenvatten en verdelen   

28. Rondvraag en sluiting   
- Moeten we een cadeautje aan Anne en baby geven? Floor bakt een mooie taart 

en zorgt dat deze bij Anne en haar baby komt.  
- Als er kennismakingsgesprekken zijn, graag een welkombord plaatsen.  

 

ACTIELIJST  29-09-2020 

 Actiepunten Wie Afgerond  
Ja / Nee 

1 VSO personeel informeren over ouderparticipatie bij 
workshops 

Personeelsgeleding  

2 Data jaarplanning aanpassen Charlotte Ja 
3 Wijzigingen aanbrengen in het jaarverslag  Charlotte  Ja 

5 Meer informatie over de MR Academie en MR op 

Maat (voorbereiding fusie en effectiviteit) 
Jessica Nee 

6 Bespreken vorderingen VSO praktisch werken  Floor Nee 

7    
8    

9    

10    

11    

12    

  

  
Vastgestelde stukken  

 Stukken Vastgesteld 

1. Jaarplanning Ja 
2.  Jaarverslag Ja 



 
 

       Locatie Oss 

5 

 

3.   

4.    

   
   

   

 
 

 

 


