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      Concept  Notulen  MR               11 februari 2021 

Datum: 11-02-2021 

Tijd/ plaats PMR-vergadering volgens afspraak online via Teams account (kind) 

MR  start om 19.30 en rondt af om 20.00 uur via teams account (kind) 

Dick Rensen sluit hierbij aan ter informatie en vragen beantwoorden om 

20.00 uur 

Voorzitter  Frederike Diersen 

Notulen Deborah Nolet 

Leden:  PMR: Imke de Klerk, Petra v.d. Graaf, Deborah Nolet 

LMR:  Loubna Ettaheri 

OMR:  Frederike Diersen, Gerben Voshol, Monique van Proosdij 

           

DIR: Dick Rensen (bij agendapunten vanaf 20.00 uur). 

Afwezig - 

Bijlagen  - 

Gast - 
 

 

 

Agenda Interne vergadering MR 

19.30-20.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening en mededelingen: 

• Verslag 12-11-2020 is goedgekeurd. 

• Imke vraagt weer aan Sjoerd de notulen in SharePoint 

te plaatsen. 

• Er zijn geen mededelingen. 

• Gerben wil graag indicatie van leerachterstanden aan 

de vergadering toevoegen. 

 

Schoolopening, eerste ervaringen: 

              
• Wat betreft leerachterstanden geeft Imke aan dat dit 

wel meevalt. Kinderen zijn heel flexibel en door het 

online-onderwijs en mede dankzij de ouders is alles 

gewoon doorgegaan. 

• Petra merkt dat het sommige groep 3 leerlingen wel 

wat moeilijker is, omdat hier nog niet alle stof helemaal 

ingesleten is. Bij andere groepen zijn er geen 

problemen. 

• Deborah verteld dat er in haar groep rekentoetsen zijn 

gedaan over stof die tijdens de lockdown behandeld 

is. Alle leerlingen hebben een goed gehaald, één 

leerling een voldoende. Verrassend mooie resultaten! 

• Loubna verteld dat het splitsen van groepen best lastig 

te realiseren is en dat het op het VSO soms best moeilijk 
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20.00 uur : Dick Rensen schuift 

aan. 

 

 

is 1,5 meter afstand te bewaren. Zij gaat momenteel 

naar school. Verder vindt zij het voor de leerkrachten 

lastig om zich op online en live onderwijs tegelijk te 

focussen. Soms herinneren de leerlingen de docent 

eraan dat er thuis ook leerlingen meedoen. 

• Petra verteld dat de AB-ers een keuze hebben moeten 

maken tussen werken op de Piramide of werken in het 

regulier onderwijs. Dit om de bubbel zo klein mogelijk te 

houden. Petra heeft voor de Piramide gekozen! 

• Imke verteld dat het combineren van onderwijs in de 

klas en online erg moeilijk te combineren is. Daarom 

wordt er gekozen voor online contactmomenten met 

de leerlingen thuis. 

• Marion geeft aan dat de online lessen tijdens deze 

tweede lockdown soepeler verlopen dan tijdens de 

eerste lockdown. Zij is tevreden over hoe het gaat. 

Tycho gaat nu 1x pw naar school. Omdat de leerlingen 

elkaar maar zo weinig zien is dit niet zo heel productief. 

 
 

WVTTK: 

- 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Opening en mededelingen: 

 

• In de loop van april komt er een inspectiebezoek op 

het VSO. Eens in de 4 jaar wordt er een school van De 

Haagse Scholen bezocht en dit keer zijn wij aan de 

beurt. Gekeken wordt naar absentie/verzuim. 

• Er is een nieuwe diplomeringswet aangenomen. Ons 

ontwerp is met het ministerie gedeeld. Dit gaat landelijk 

ingezet worden. Bij dit diploma wordt er gekeken naar 

arbeidsvaardigheden en andere belangrijke 

vaardigheden en het zal vanaf schooljaar 2021-2022 

uitgereikt gaan worden 

 

Verslag: 

 

• Het verslag is vastgesteld. 

 
 

Schoolopening, eerste ervaringen: 
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• Dick: De kinderen maken een tevreden en enthousiaste 

indruk. Ook de collega's maken een blije indruk. Alles bij 

elkaar is het heel fijn dat we er weer zijn. 

• Laten we hopen dat alle ouders zich aan de afspraken 

houden zodat er geen leerlingen meer onverhoopt op 

school komen terwijl dit eigenlijk niet kan. 

• Over het algemeen ging en gaat het goed op het 

VSO. Wel is bij sommige VSO leerlingen de rek er een 

beetje uit en is de motivatie op. Hier zijn we wel 

ongerust over. Door de 1,5 meter regel kunnen door 

gebrek aan ruimte niet alle leerlingen tegelijk naar 

school. Het moet niet veel langer gaan duren. 

Examenkandidaten en anderszins kwetsbare leerlingen 

hebben voorrang. 

• Op het SO valt het aantal leerlingen dat niet naar 

school komt erg mee. 

• Al het personeel op het SO is aanwezig. 

• Bij besmettingen in een klas wordt er -mits de leerkracht 

gezond is- online-onderwijs gegeven. 

 

 

Online ervaringen SO, VSO; 

 

• Er gaan vragenlijsten rondgestuurd worden om de 

tevredenheid van de ouders te peilen. 

• De tweede ronde is soepel opgepakt. Goede 

onderwijsopbrengsten. Kinderen hebben veel 

bijgeleerd en niet stilgestaan. Ook op het VSO is de 

tweede ronde duidelijk gestructureerder 

opgepakt.Veel leerlingen zijn inmiddels al op school 

geweest. Wel zijn er zorgen omdat de leerlingen 

inmiddels wel klaar zijn met online-onderwijs. 

 

WVTTK: 

• De MR moet eigenlijk minimaal 2 weken de tijd krijgen 

om belangrijke stukken te lezen. Hier moet iedereen 

proberen rekening mee te houden. 
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Actielijst m.b.t. notulen  
 

Actielijst   

Wie Omschrijving afspraken Wanneer 

PMR/Dick Werk Verdeling Plan 

 
Doorlopend 

   

Dick Op papier ouderbetrokkenheid + functie ouderraad 

organiseren. 
 

MR Punten die we terug willen vinden in het Jaarplan n.a.v. de 

evaluatie jaar ervoor: 

• Schoolstandaarden (in okt bespreekt de MT de 

onderwijsopbrengst/ in febr. vragen naar vorig 

schooljaar) is nu doorgeschoven naar 22 juni 2020 

en wordt vanwege Corona doorgeschoven naar 

het najaar 2020). 

• Uitstroom so/vso (maximale potentie?). 

• Ouder betrokkenheid SPEERPUNT MR 

• Externe zorg inzet/ pgb SPEERPUNT MR. 

• Leerplanontwikkeling SO-VSO. 

• Sociaal emotionele ontwikkeling (schoolplan) 

• Besteding extra gelden werkdrukvermindering/ 

WVP. 

• Leerling betrokkenheid/ leerlingenraad. 

• Beroepsperspectief/ Stage plaatsen VSO/ Piramide 

Podium. 

 

 

 

Marion Vraagt bij de AOB na mbt rechtsgeldigheid van besluiten 

MR bij voortdurende vacatures MR onderwijspersoneel.  
< 18 juli 

Marijke Zet in overleg met met directie en Sjoerd MR bestanden 

over op Sharepoint.  
7 juli  

PMR/Dick Inzet externen Middin/Levin ondersteuning leren/ zorg 50/50 

of 80/20 
Doorlopend 

Dick Schoolstandaarden ivm Corona doorgeschoven van 18 

mei naar het najaar 2020. 
Najaar 2020 

Allen Nadenken wie de secretaris taken op zich neemt: 

• Concept agenda opstellen met voorzitter en 

directie. 

• Concept agenda aanpassen 

• Bijlagen directie verstrekken aan MR leden 

• Agenda op de site laten plaatsen door Sjoerd 

• Tussendoor overleg met directie 

• Notuleren van vergaderingen en besluiten 

< 1e MR 

vergadering 
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• Tussendoor contact houden met MR-leden. 

• Concept notulen aanpassen. 

• Definitieve notulen op site MR laten zetten door 

Sjoerd. 

Jaaroverzicht maken en op site MR laten zetten door 

Sjoerd. 

   

   

   

   

   
 

 

 

 
 

Data 2020-2021 

PMR vergaderingen volgens afspraak op het SO Melis Stokelaan 

MR vergaderingen op donderdag van 19.30 – 21.30 uur  

Datum Voorzitter Secretaris Locatie 

9 september Frederike Gerben Teams 

8 oktober Frederike Imke Teams 

12 november Frederike Petra Teams 

10 december Frederike  Teams 

14 januari Frederike   

11 februari Frederike Deborah Teams 

11 maart Frederike   

8 april Frederike   

13 mei Frederike   
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