
MR vergadering 21-03-2017 

Aanwezig: Geert-Jan, Rob, Mavis, Tanja, Ronald, Renate 

Afwezig: Hans 

 
Opening 19:00 uur 
Rob opent de vergadering. 

Notulen vergadering 16 januari 2017 nog niet gepasseerd.  

Opmerking Rob: Schoolinspectie gesproken met beide geledingen van de MR en niet alleen 
personeelsgeleding (Renate past dit aan). 

 
Ingekomen post 

Geen ingekomen post. 

 
Berichten van het bestuur 
Voor bepaalde documenten advies en instemming gevraagd. 

Strategisch beleid 

Onderscheid tussen bestuur van de stichting en de school zelf (eenpitter) soms lastig te 
maken. De eerste keer dat het bestuur vanuit bestuursoogpunt een strategisch beleid heeft 
opgezet. Het onderscheid tussen bestuur van de stichting en de school wordt eigenlijk nu 
voor het eerst gemaakt. Als je kijkt naar de verantwoordelijkheden dan is de stichting 
verantwoording schuldig aan de toezichthouders. De inspectie rekent de school af op het 
schoolplan en schoolbeleid (dus niet op het stichtingsbestuur). We zijn het erover eens dat 
het goed is dat er nu zo’n beleidsplan is gemaakt. Dit zal de komende jaren steeds 
terugkomen en bijgeschaafd worden. 

Vanuit de MR is er feedback gekomen op het beleidsplan. In de volgende MR vergadering 
met bestuur (10 april) willen we op deze punten nog terugkomen en dit met het bestuur zelf 
bespreken. Status van het document is nu nog ´concept´. Na de bespreking met bestuur zal 
vanuit de MR wel/geen instemming komen. 

Klokkenluidersregeling 

Terugkoppeling vanuit de MR gekomen over een eventueel meldpunt. Wat namelijk niet in 
de regeling staat is of, wat, hoe en met wie het bevoegd gezag communiceert over de 
melding, onderzoek en standpunten. Dit punt is bij het bestuur neergelegd. Antwoord 
afwachten van bestuur voordat er instemming plaats vindt vanuit de MR. 

Vrijwilligersbeleid 

Terugkoppeling vanuit MR over het vergoedingsdeel. Van tevoren goed afspreken ipv 
achteraf. Ronald mailt zijn formulering/opmerking nog naar Geert Jan zodat dit opgenomen 
kan worden in de tekst mbt vergoedingen. 

Wanneer ga je over op een vrijwilligerscontract? Frequentie en duur zijn bepalende 
factoren. Daarnaast voor de VOG (verklaring omtrent gedrag) wanneer wel/niet vragen.  

Geert Jan past nog eea aan nav de terugkoppeling uit de MR en stuurt dit nog door naar 
MR voor instemming. 



Treasury statuut 

Positief advies vanuit de MR op dit statuut. 

  

 

Notitie Project samenwerking zorg-onderwijs 

Geert Jan heeft een notitie gedeeld met de MR mbt een project waarbij gekeken wordt 
naar een combinatie van zorg en onderwijs voor kinderen in een onderwijscentrum (OC) 
(voorheen: KDC) die daar geplaatst zijn met een leerplichtontheffing. De gemeente 
Rotterdam heeft het “leerrecht” van deze kinderen erkend en zoekt mogelijkheden om 
projecten te starten tussen de ontwikkelcentra en scholen. 

Na de zomer zal er wellicht een pilot gaan plaatsvinden. 

Projectplan zal opgesteld gaan worden om vragen te beantwoorden op het vlak van: waar 
ligt de verantwoording voor het kind qua onderwijs, welke financiering zal er zijn, wat gaat 
de impact zijn op de bestaande populatie en klassen in het SO etc..  

Als MR willen we advies uitbrengen op dit projectplan wat opgesteld gaat worden. Er zijn 
nogal wat vragen en onduidelijkheden wat in het projectplan aan de orde moet komen 
voor beantwoording dan wel afweging. Tzt zal dit projectplan gedeeld gaan worden met de 
MR. 

 
Personeel & Organisatie 
- Mutaties e.d.: 1 vacature voor assistent op VSO staat nog open. 

Vraag in het kader van functieboek: in hoeverre kan/mag een klasse assistent alleen voor de 
klas staan bijv door ziekte van de leerkracht? Geert Jan geeft aan dat dit aan de klasse 
assistent is om te bepalen. Zij/hij mag weigeren om alleen voor de klas te gaan staan; dan 
zal er vervanging voor de leerkracht geregeld moeten worden. Daarentegen staat het voor 
de klasse assistent vrij om te zeggen dat hij/zij het alleen af kan. 

 

OPR oudergeleding 

Vacature van OPR oudergeleding geen respons vanuit VSO gehad. Rob gaat brief schrijven 
aan Koers VO om aan te geven dat deze vacature door een andere school ingevuld mag 
worden door gebrek aan respons/invulling vanuit het VSO. 

 
Rondvraag 
Geert Jan: 1 van de toezichthouders gaat afscheid nemen (1 van de 9 bestuursleden). Men 
is op zoek naar een nieuwe toezichthouder met onderwijskundige achtergrond. Geert Jan 
vraagt om in netwerk rond te kijken en eventuele geschikte kandidaten voor te dragen. 

Verder geen vragen. 

Sluiting 

Rob sluit de MR vergadering. Volgende vergadering 10 april met het bestuur. 

Aflopen zittingstermijn Rob juni 2017, Tanja, Mavis, Ronald en Hans juni 2018, Renate juni 2019. 
 


