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      Concept  Notulen  MR               11 maart 2021 

Datum: 11-03-2021 

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 

Notulen Imke 

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

LMR:  Loubna Ettaheri  

OMR:  Frederike Diersen, Gerben Voshol, Monique van Proosdij 

           

DIR Dick Rensen (bij agendapunten vanaf 20.00 uur). 

Afwezig Gerben Voshol, Loubna Ettaheri 

Bijlagen   

Gast nvt 
 

 

 

Agenda Interne vergadering MR 

19.30-20.00 uur 

Opening en mededelingen 

 

• Heropening VSO niet vlekkeloos verlopen. Weinig en/of 

onduidelijke communicatie. Te weinig docenten op 

College.  

• Nog geen externen in de school 

• Soms leerlingen/personeel tijdelijk afwezig i.v.m. testen 

op Corona. 

• Onderwijs SO loopt weer grotendeels. 

 

Tevredenheidsonderzoek AB 

 
• Heel positief over het algemeen. 

• Op de website van sovsodepirasmide.nl komt een link 

met een podcast over het werk van de AB’ers. 

• AB vanwege Corona minder extern. Niet alle trajecten 

kunnen online. 

 
Kwaliteitszorg 

 
• Exrtra gelden vanuit overheid, trajecten voor 

ondersteuning. 

 

19.30 uur Agendapunten MR vergadering met Dick 
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• Opening verloopt stapsgewijs. Sommige leerlingen komen al een deel van de week naar 

school en uiteindelijke doel is hele week naar school. Minimaal twee dagen is het streven. 

Er is wat tegenslag geweest i.v.m. ziekte van personeel. Er is inmiddels vervanging 

gevonden. Voldoende lessen kunnen geven op school is puzzelen. Er zijn nog stappen te 

maken. Meerdere klassen hebben geen volledige dagen les. Ook i.v.m. afwezigheid 

docenten. Er is nog geen garantie om twee dagen in de week les te kunnen geven. 

Communicatie gaat stroef, veel onduidelijkheden. Veel docenten werken nog vanuit huis 

of rouleren met vanuit huis/op locatie. Er is een nieuw rooster in de maak. De A-stroom en 

eindexamenleerlingen komen al vaker naar het College.  
• Inspectiebezoek Piramide College in april gaat niet door. 

• Onderwijsjeugdarrangementen zijn toegekend. Dit is een SO-scholen in de regio Den 

Haag. Hierbij komt er budget vrij om zelf verzorging of begeleiding in te richten. Technisch 

en qua inkoop is er nog een hoop te doen, maar de school krijgt hiermee mee regie over 

verzorging en/of begeleiding. 

• Onderzoek AB erg positief. 

• Diplomering VSO-pro/arbeid. 

• Overstap VSO / MBO werd voorheen begeleid door AB. Nu ligt begeleiding bij MBO’s zelf. 

Samenwerking met het MBO kan beter. AB begeleidt ook vaak overstap SO/VSO. Voor 

VSO/MBO zou dit ook wenselijk zijn. Dit geeft extra ondersteuning naar vervolgopleiding. Er 

is nu geen overdracht, meer uitval. AB wellicht breder inzetten, ook in overstap naar MBO? 

• Effect schoolsluiting. Er zijn extra gelden vrijgemaakt i.v.m. eventuele achterstanden. De 

leervoorderingen per kind worden bekeken en we kijken daarbij of het nodig is om een 

volgende/extra stap te zetten. Zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. Dit kan 

individueel of in kleine groepjes zijn. Het blijft beperkt i.v.m. onze leerling-populatie en 

belasting/belastbaarheid. Langere schooldag of vakanties gebruiken is daardoor lastig. Er 

zal heel specifiek gekeken worden wat er eventueel nodig is voor een leerling. We werken 

al vanuit individuele leerlingondersteuning. Er is geen meting gedaan vanuit het SO n.a.v. 

de schoolsluiting, Op het VSO is er navraag gedaan bij ouders. Veel leerlingen redden 

zich, veel leerlingen hebben ook wel moeite met de huidige situatie. Voortgang is 

wisselend. 

• W.v.t.t.k: volgende vergadering verbeterplan medewerkersonderzoek, werkverdelingsplan 

en leeropbrengsten SO. 

• Volgende vergadering op 8 april 2021 19.30 uur via Teams. 

 

 

 

 

  

 

ADVIES 

 

 

JA     

. 
 

 NEE   
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INSTEM 

                                                                            

 

JA 

 NEE 

 

 
 

 
 

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  Teams 

10 december Frederike Petra Teams 

14 januari Frederike Monique Teams 

11 februari Frederike Deborah Teams 

11 maart Frederike Imke Teams 

8 april Frederike   

13 mei Frederike   
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