Notulen MR-vergadering
Datum: 17-05-2021
Tijd: 19.30 uur
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Onderwerp
Opening van de vergadering
- Welkom Erica kennismaken met de MR leden.
Mededelingen
- Marieke gaat 1 dag in de week meer werken, waardoor ze de functie als voorzitter wil neerleggen. Wie wilt het in het nieuwe
schooljaar overnemen? Tijdens deze vergadering heeft niemand zich nog gemeld.
Ingekomen post
- geen post
Notulen MR-vergadering 25-03-2021
Nr 7 Klopt het dat de statuten moeten worden aangepasten en dat daarna Erica pas stemrecht heeft? Femke zal het
uitzoeken.
Zijn we het eens dat Erica erbij komt – Instemming
Nr 10 namen van kinderen eruit halen
Nr 12 audit n.a.v. RI & E - onveilige situatie losse snoeren en contactdozen- gaan we daar nog naar kijken?
Actie- en besluitenlijst
- zie onderaan
Uitbreiden MR-oudergeleding stand van zaken + officieel stemmoment
- Er heeft zich nog niemand gemeld op het SO. Gillian gaat het samen met Jasper bespreken. Ouders op de man af vragen of
persoonlijk benaderen. Jasper geeft aan dat er een nieuwe stroom leerlingen aankomt mogelijk zit daar iemand tussen.
Tobias stelt voor dat het misschien handig is voor de nieuwe ouders om een interview of te kunnen bellen met een ouder die
al in de MR zit.
Het heeft nog steeds onze aandacht - weer op de agenda zetten.
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Instemming moment – dat het zwart op wit komt te staan dat we de statuten uitbreiden - vaststellen beschouwen
Wilma - moet er nog bijkomen dat het 2 om 2 voor het SO VSO 2?
De statuten aanpassen - Femke gaat dat doen.
Voorstel om bij voorkeur 2 om 2 erbij zetten.
Tobias heeft al contact gehad met een ouder, maar die ziet het niet zitten. Dus zij hoeft door school niet benaderd te worden.
GMR lid oudergeleding
Aanpassen statuten MR
Info uit de GMR
Corona maatregelen, hoe gaat het?
- De spelregels zijn nog niet zo heel erg veranderd op het SO. Ze zitten nog in een bubbel rooster en dit geld nog steeds.
Structureel is er nu 1 klas niet in de week.
Optie zelftesten was een nieuwe uitdaging. Per medeweker 25 stuks maar dat werden er 5 stuks per medewerker.
- VSO alleen voor medewerkers niet voor de leerlingen. Wilma vrij bijzonder dat we die testen hebben. Weet niet wat ze
ermee moet en zou het liever meegeven aan een kind om die te testen.
Grote kostenpost.
Marlies - voor de zekerheid was het thuis wel handig toen dochter positief getest werd, daarna zijn ze allemaal naar GGD
gegaan.
Wilma vindt het in het algemeen lastig. Je bedient halve groep de andere helft zit bij collega – veel overleggen en slepen met
spullen en vindt dit verschrikkelijk. Heeft het liefst allemaal bij elkaar of weer normaal.
Erica gaat goed hier in de bubbel.
Davine gaat op zich wel goed. Woensdag kinderen thuis bedienen – ja hoe dan? Het is niet handig, maar het is wat het is.
Ouderbetrokkenheid
• Opkomst oudergesprekken SO/VSO
• Uitnodigingsbrief oudergesprekken bekijken
Gillian en Davine hebben gekeken naar de opkomst oudergesprek.

Gillian geeft aan dat ze op het SO een enquête hebben uitgezet met een aantal vragen. Er is gekeken naar de aantal leerlingen
per klas is. Van het grote geheel is er 73% opgekomen van de aantal ouders. Er is maar 1 groep waar geen de informatie van is
opgekomen.
Via papier, Parro en telefonisch hebben we 100% bereikt. 3B groep meeste via Parro.
Manier waarop online of dat het telefonisch gaat, dan gaat de voorkeur naar face to face. Door het via online te doen is de
opkomst best groot.
Tijdens het eerste CvB gesprek geven we al aan dat er 3 gesprekken zullen plaatsvinden. Dus ze weten dat het erbij hoort.
Davine op het VSO hebben we geen enquête gedaan, maar zijn bij alle groepen langs gelopen. De opkomst is 20% en 30%.
- Alleen de stamgroepen zijn nu gevraagd, opkomst bij praktijkdocenten is ook laag.
- Sommige ouders zijn nog nooit op school geweest.
- Ouders weten je vaak wel te vinden als er iets speelt met de leerling. Er is dus eigenlijk ook niet altijd noodzaak voor
geplande gesprekken.
- Wanneer kun je eigenlijk spreken van ouderbetrokkenheid??
- Sommige ouders reageren nooit op Parro, e-mail en dergelijke.
- Veel ouders gaven nu aan geen behoefte te hebben aan gesprek door de Lock down. Er is toen al veel contact geweest
met ouders.
- Er zijn ook ouders die niet opkomen dagen na aangeven een gesprek te willen.
- Groep 3B is er een zeer hoge opkomst 11 van de 13. (Informatie later ontvangen.)
Vanuit het team is ook gereageerd dat we niet nog actiever gaan werven, we gaan niet pamperen.
-Marieke geeft aan dat het een enorm verschil tussen de SO en VSO.
Op het VSO hebben de leerlingen met meer verschillende docenten te maken, dan op het SO.
-Om ouders te bellen voor een afspraak, daarvan is het de vraag of je dat wel wilt. Ouders bellen wel als er iets is met hun
kind. Marlies - is het dan zo erg dat je de ouders wat minder spreekt? Geeft dat knelpunten?
-Davine heeft het bij het stagebureau besproken. Wat zien wij als MR of spreek je van ouderbetrokkenheid als het vanuit
ouders komt?
Davine - goed om het kind erbij te betrekken, zodat ouders dan wel komen.
Gillian – als dat de vorm van het gesprek is, eerst met de kinderen erbij, maar dan na 10 minuten op de gang.

Wilma geeft aan dat het goed is om een gesprek midden in het jaar te laten plaatsvinden, zodat er al en begin is geweest.
Voor het VSO misschien wel goed om de ouderbetrokkenheid zo te genereren wat wij zoeken. Per groep kijken wat het beste
erbij past. Er zijn veel mogelijkheden.
Tobias - doelen bespreken, zodat ouders mee kunnen kijken. Erica geeft aan dat het doelen schema niet bij alle ouders iets
zegt.
Oudergesprekken vinden 3x per jaar plaats. Bij het SO geven we dat aan tijdens het eerste CvB gesprek dit zouden we ook bij
het VSO kunnen aangeven.
Gesprek met het kind erbij, vooraf aan het oudergesprek. Wilma opgeschreven voor volgende teamvergadering.
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Marlies – de brief uitnodigingsbrief zou mogelijk te vrijblijvend te zijn. Er moet nog een keer gekeken worden naar de brief van
het kind/ouder gesprek. Wilma geeft aan dat Femke hiernaar zou kijken.
Marlies – misschien een idee om het iets meer Jip en Janneke te maken.
Jasper bij ons is hij al een beetje aangepast – waar we onze verwachtingen uitspreken.
- Brief nog een keer op de vergadering zetten of Femke ernaar gekeken heeft.
- Erica via Parro kan je zelf je tijd erin zetten/inschrijven.
- Jasper gaat de resultaten ook in het team bespreken verder verhogen.
Erica geeft aan dat de ouders via Parro een tijd kunnen reserveren en dat kan ook goed werken.
Vaststellen vakantie 2021-2022
Studiedagen zijn nog niet gepland voor het SO, maar zullen mogelijk hetzelfde als het VSO zijn.
- Wilma bijzonder dat de aantal dagen anders zijn van het SO als VSO.
Begint te tellen vanaf 1 oktober? We tellen ook de leerlingen vanaf 1 oktober en dat geldt voor de financiering.
De aantal dagen zal nog even bekeken worden door Miranda & Jasper.
Ingestemd.
Concept jaarplanning school 2021-2022 (o.a. data MR-vergaderingen en studiedagen)
- MR-vergaderingen in de jaarplanning zetten van 2021-2022. Kunnen kijken naar de planning van het afgelopen schooljaar.
Nog geen conceptjaarplanning voorbij zien komen - Zijn nog in ontwikkeling zal in de laatste vergadering concreet worden.
Jasper zal voor de volgende keer een voorstel in doen.
Concept schoolgids 2021-2022; inclusief bedrag vrijwillige ouderbijdrage

- De schoolgids van de SO is nog in de maak. Heeft te maken of we met 9 of 10 groepen verder gaan.
Vraag is bij de gemeente gesteld. Ze hebben een aantal adressen en lokalen aangegeven. Van de 7 zijn er 4 die potentieel
aantrekkelijk te zijn, maar voor hoelang zouden we die afspraken kunnen maken. Want we zijn op zoek naar iets voor langere
termijn. We gaan met minimaal 2 groepen de deur uit en de BSO zou daar dan ook een lokaal willen. Dit moet eerst duidelijk
zijn voordat we dat in de schoolgids te plaatsen. SO komt de volgende keer met hun schoolgids.
Heel veel scholen zijn te klein in Zoetermeer. Het SO is bezig om samen met de SBO de Horizon naar een nieuw schoolgebouw
te kijken. In januari is de overeenkomst getekend met de besturen erbij. De groep met directeuren, Stijnie en een aantal
ondersteuners erbij, zijn de eerste fase van de verkenning aan het doen en daarbij behorende groei hierin mee te nemen.
Gemeente gaat uit van 12 leerlingen per lokaal, maar voor een OZG-groep werkt dat niet zo. Daar heeft de gemeente moeite
mee. We willen voorkomen dat er over 5 jaar de aannemer weer zegt dat het bouwbudget niet toereikend is.
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Aanpassing in de schoolgids - voorzitter MR
In de gids staan hele leuke foto’s van kinderen, maar het zou ook leuk zijn om een foto’s van de mensen erin te zetten die een
stukje schrijven i.p.v. leerlingen. Als ouder zie je liever een foto van een intern begeleider of teamleider.
Functie waar je eerst mee te maken hebt foto’s erbij. Praktijk docenten ook fijn om een beeld van hebben.
Jasper neemt het op met Miranda.
Vrijwillige ouderbijdrage goedkeuren? MR akkoord met dat bedrag.
SO zetten we op de agenda van juni.
Evaluaties arrangementen (OZG1, OOG en OZG2 op SO en A-groep op VSO)
- In het najaar met elkaar gezegd dat hij niet meer erop hoeft.
Uitleg Arrangementen – Toen klassen er nog niet waren, dat werden arrangementen – speciale klassen is meer onderdeel
geworden van.
Eraf halen uit jaarplanning.
Werkverdelingsplan
• Concept formatieplan 2021-2022, werving en selectie
• Concept schooltaken beleid 2021-2022
• Concept schooltaken c.q. schooltakenverdeling
SO resultaat van teamsessies

Niet veel veranderd met vorig jaar. De vraag is: wat is met huidige collega’s haalbaar en dit is het resultaat.
Wilma - Leerkracht op de groep? Heeft dat niet voor extra werkzaamheden gezorgd voor de leerkracht die er op een andere
dag staat?
Jasper er komt nog uitbreiding op het personeel, omdat hier nog geen sprake is van 10 groepen.
Erica geeft aan dat er 4 dagen in de week een leerkracht voor de groep staat. De leerkracht maakt de planning en onderwijs
ondersteuner werkt/voert het uit en dat gaat heel goed.

17

Op het SO zijn er wel mee bezig om een leerkracht voor de klas te krijgen. Het streven is om hem in te vullen met 5 dagen een
leerkracht.
Vanaf deze week gaat de 10 groepen beslissing eruit. Dat is ook de reden dat er geen namen staan ingevuld.
OB is in de meerderheid. Daar waar een plek gevuld moet worden dan moet er doorgeschoven moeten worden. OB tijdelijke
rol dit is degene die doorschuift.
Een OA doorgroei naar OB gaat niet gebeuren. Het is zo gegroeid door de jaren heen, maar er gaan wel dingen veranderen.
We hebben wel 2 OA die de pabo gaan doen. Er is zeker nog wat recht te trekken in de toekomst en wat verandering behoeft.
VSO overzicht is minder duidelijk omdat de namen erbij staan en we niet weet wie/wat is. Op de stamdagen staan
leerkrachten. Inmiddels klopt dit niet meer. Over het algemeen is de praktijkvak niet ingevuld door een leerkracht, maar als
het niet anders kan dan wel. Maar ook op deze vakken hebben we leerkrachten nodig die dat aansturen.
Er zijn nu 3 eerste groepen door grote aantallen (30) leerlingen te veel voor 2 groepen. Groei door verhuizers, SBO scholen en
vanuit de SO.
Marlies – vraagt of dat op het VSO nog geen problemen geeft met de ruimte? Wilma wij zitten ruim in ons jasje. Door de
uitbouw hebben wij veel ruimte over.
Groepen van SO naar VSO - Reden om het niet te doen is, omdat de leerlingen een ander sfeertje komen waar ze nog niet aan
toe zijn.
Marieke – Naam van Wilmar kan eruit. Is van vorig jaar overgenomen, zal nog worden aangepast.
Rondvraag
- Hoe vond Erica het – interessant.
Jasper – Zullen we in de laatste vergadering erover hebben hoe we het volgend schooljaar vergaderen – zetten we op de
agenda.
Marieke zal Stijnie uitnodigen voor de laatste vergadering van het schooljaar. Jasper stuurt de datum door naar Stijnie en
Marieke zal stukken doorsturen.
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Afsluiting
-

ACTIELIJST

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actie
Vastgestelde notulen op de server plaatsen/mailen voor op de website
Werven/ samenstelling OR: Astrid uitnodigen in MR vergadering juni – zal uitnodiging sturen
Overleg plannen MR-OR m.b.t. besteding vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 volgend schooljaar
Brief naar samenwerkingsverband aangepast en versturen namens oudergeleding - doormailen naar Tobias
nog lezen. Navragen bij Femke waar de brief naar toe gestuurd moet worden.
Idee van klassenouders bespreken binnen de teams – voor de zomer.
Voorstel - Oudergesprekken met kind erbij
Werven MR lid+ GMR lid oudergeleding SO, zijn we mee gestart klassen benaderd. Gaan we mee verder.

Wie
Judith
Marieke
Marieke
Marlies

Wanneer
z.s.m.
juni
november
z.s.m.

Jasper
Allen
Jasper/ Gillian

z.s.m.
z.s.m.

