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      Concept  Notulen  MR               08 oktober 2020 

Datum: 08-10-2020 

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 Lid sectie VSO 

Bijlagen   

Gast nvt 
 

 

 

Agenda Interne vergadering MR 

19.30-20.00 uur 

Opening en mededelingen 

 

• Geen mededelingen 

 

Kennismaking 

 

• Korte introductie nieuwe leden MR: Deborah Nolet 

namens de sectie onderwijsassistenten, Petra v.d. 

Graaff namens de sectie Ambulante begeleiding. 

• Overige leden stellen zichzelf nogmaals voor. 

 

Jaarplan 

 

• Veel zaken uit het jaarplan zijn behaald en enkele 

zaken zijn doorgeschoven. 

• Kwaliteit / kwaliteitszorg, goede haalbare doelen 

maken en evalueren op resultaat. 

• Schoolplan thema: lerende organisatie, specifiek op 

teamontwikkeling, nieuwe collega’s. In teamverband 

kijken naar samenwerking/feedback. 

• Het is en blijft een ingewikkeld jaar, het kan zijn dat 

sommige zaken wat langer duren. 
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Veiligheidsplan 

• Zijn er externen die meekijken? Er staat nu overal ‘in 

orde’. → Dick bekrachtigt dat er ook externen 

meekijken. 

• Document zelf is een externe toetst, de toets doe je 

zelf. 

• MR heeft al eerder ingestemd met Veiligheidsplan. 

• Het gaat nu vooral over de toevoegingen die er nog 

niet waren, een soort checklist. 

• Moet passend zijn bij Schoolplan, zelfde soort zaken zie 

je terug in Veiligheidsplan. 

 

Uitstroom Arbeid 

• Uitstroomprofiel ietwat algemeen, er staat 70% beschut 

werk/ niveau 1 / 2 (Mbo), uitstroompercentage staat er 

niet bij, waar blijft de overige 30% 

• Gem. VMBO kader, is specifiek Piramide. Check 

landelijke norm uitstroom? 

• Norm soc. emotionele ontwikkeling lastig te duiden 

• Tijdens quarantaine (VSO) nog geen lessen 

aangeboden via Teams. 

 

Corona 

• Verandering lestijden VSO vinden leerlingen fijn 

• SO iedereen voorzichtig, vooralsnog gaat het goed. Bij 

eventueel testen hebben de leerkrachten voorrang, 

voor het andere personeel is het soms lastiger voorrang 

te krijgen bij een test. 

• Onderwijs op school blijft speerpunt, wordt veel 

flexibiliteit gevraagd van het personeel op het VSO, SO 

en AB. 

• AB geeft aan dan omgang met Corona en regels per 

school heel erg verschilt 

• Afwezigheid van de leerlingen is binnen de perken 

• Online les voor leerlingen in quarantaine is nu de route 

voor leerlingen (VSO). Maand geleden liep dat nog 

niet.  

• Subsidie voor inhalen leerachterstanden is verkregen. 

Dit betekent extra begeleiding voor leerlingen uit het 

So/VSO. 

 

Wvttk 
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• Nagestuurd zijn aangepaste lestijden en advies over 

mondkapjes  

• Willem Schouten, conciërge SO heeft afscheid 

genomen en is met welverdiend pensioen 

• Cruyff Court is geopend met een aantal bekende 

personen erbij en een sportdag 

• Bezoek bestuur/inpectie verwachten kritische blik naar 

onszelf t.a.v. onderwijskwaliteit. Normen stellen voor het 

onderwijs en resultaten tegenaan leggen. 75% komt 

terug in waarderingskader van inspectie. In het 

speciaal onderwijs is het moeilijker om de doelen zo 

zwart/wit te stellen. Die zijn erg specifiek per kind. 

Inspectie gaat meer uit van groepsgewijze benadering. 

In de toekomst zijn de leerlingen meer gescoord gaan 

worden op referentieniveaus. 

• De Piramide hanteert kerndoelen voor regulier 

onderwijs. Groepsgewijs is lastiger, er wordt heel 

individueel gewerkt per kind.  

• Volgende vergadering 12 november om 19.30 uur via 

Teams 

 

 

19.30 uur Agendapunten MR vergadering met Dick 

• Nagestuurd zijn aangepaste lestijden en advies over mondkapjes  

• Willem Schouten, conciërge SO heeft afscheid genomen en is met welverdiend pensioen 

• Cruyff Court is geopend met een aantal bekende personen erbij en een sportdag 

• Bezoek bestuur/inpectie verwachten kritische blik naar onszelf t.a.v. onderwijskwaliteit. 

Normen stellen voor het onderwijs en resultaten tegenaan leggen. 75% komt terug in 

waarderingskader van inspectie. In het speciaal onderwijs is het moeilijker om de doelen 

zo zwart/wit te stellen. Die zijn erg specifiek per kind. Inspectie gaat meer uit van 

groepsgewijze benadering. In de toekomst zijn de leerlingen meer gescoord gaan worden 

op referentieniveaus. 

• De Piramide hanteert kerndoelen voor regulier onderwijs. Groepsgewijs is lastiger, er wordt 

heel individueel gewerkt per kind.  

 

19.30 –20 uur Interne MR vergadering/ besluitvorming. 

 

Vanwege het coronavirus is het helaas niet mogelijk in het nieuwe schooljaar (2020-2021) een 

start/afscheid bijeenkomst met de oude/nieuwe MR leden te organiseren. Er wordt gezocht naar 

alternatieven. 
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ADVIES 

 

 

JA     

. 
 

 NEE   

 

INSTEM 

                                                                            

 

JA 

 NEE 

 
 

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  
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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 

• 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. 

< 1e MR 

vergadering 

   

   

   

   

   
 

 

 

 
 

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  Teams 

14 januari Frederike   

11 februari Frederike   

11 maart Frederike   

8 april Frederike   

13 mei Frederike   
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