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Directie & MR 

1.    Opening en vaststellen agenda 
Aanwezig: Directeur, Oudergeleding, Personeelsgeleding en preventie medewerker van school. 
 

 
2.    Notulen vorige vergadering + Actiepunten 

Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd en kunnen op de website. 
 

3.                  Risico inventarisatie 
Punten die aangepakt moeten worden; welbevinden van medewerkers en veiligheid van leerlingen. 
Preventiemedewerker controleert alle apparaten op school en geeft uitleg hierover. 
BHV op de ziep is uitgebreid met een aantal personen BHV.  
Er gebeurt veel achter de schermen. Een positief verslag.  
Tabel 2.2 beeldschermtijd is dit afgelopen jaar waarschijnlijk meer dan 2 uur?  Wordt er tijdens het 
thuiswerken gelet op een goede werkhouding?  
Tijdens jaarvergadering het Risico Inventarisatieverslag benoemen en laten zien dat er veel achter de 
schermen gebeurt.  Eventueel Info naar ouders via Keek van de week. 
De onderwijsspecialisten organiseert conciërge dagen/ preventiemedewerker dagen.   
 

4.    Mededelingen van de Directie 
-vakantierooster: Hemelvaart is toegevoegd in het rooster, 1 studiedag eraf, 24 december. 
-Nieuwe collega administratief medewerker start 1 juni. 
  

5.                   Formatieplan 
Prognose leerlingaantallen 2021/2021: 11 groepen.  
Kleine onderbouw groepen, grotere middenbouw groepen. In grote groepen lastiger om leerroutes 
bij elkaar te plaatsen. Het team heeft een inspiratiesessie over de groepsindeling op 31 mei.  
Prognose komende jaren dat leerlingaantal terugloopt en de FTE's. Daarnaast krijgen leerlingen 
minder categoriebekostiging (besluit ligt bij het samenwerkingsverband).  
Bestuur stelt 1.0 FTE (kosten onderwijsondersteuner) beschikbaar om corona achterstanden te 
verhelpen ( 0,4 stagebegeleider, 0,2 traject begeleider, 0,2 internbegeleider). 
 

6.                  Coronabeleid 
Brief van het bestuur:  
Landelijke richtlijnen volgen, 1.5 meter; leerlingen onderling niet maar leerlingen wel naar leiding. 
Beschermende maatregelen blijven. Mondkapjes plicht en preventieve zelftesten.  
Op welke manier gaan we open? (maandag 7 juni). De normale leerplicht start dan weer. Meer 
verlofaanvragen om medische redenen (maatwerk). 



 
 
Preventieve zelftesten voor leerlingen;  
Optie; oefenen op school zodat leerlingen vertrouwt raken met de testen, toestemming vragen aan 
ouders. 
Optie: De zelftesten adhv het nieuws uitleggen (nieuwsbegrip). Bij de zelftesten zit een QR code, evt 
filmpje laten zien. 
Leerlingen krijgen twee keer per week de zelftest mee naar huis. 
 
Herstelplan : 
Bouwen hebben input gegeven en er wordt met behulp van collega's en IB een plan gemaakt. 
Voorstel volgt in de volgende vergadering.  
 
 
 

7.                   Rondvraag 
-Ter kennisname: Er is een ouder die beroep doet op mondkapjesuitzondering.nl. Dit vraagt om 
maatwerk. In de MR is besproken hoe hiermee om te kunnen gaan. 
-Schoolreisje (twee jaar niet), geld is gereserveerd. Wordt dit geld (vrijwillige bijdrage)  
Terug gegeven aan ouders? Dit komt terug in de volgende vergadering. 
 
Volgende vergadering: diploma VSO en Herstelplan 
15 september MR vergadering (voorbereiding jaarvergadering en plannen van vergaderingen) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    

MR 
8.    Ingekomen stukken 

Afmelding GMR 
9.                   Plannen jaarvergadering 

3e week september adhv een powerpoint 
10.                  Attentie ouders 

complimentos 
 


