
 

 

 
 

Verslag 27-09-2022 
 

Vooroverleg MR-leden 

Verontschuldigd: Els  

1. Opening en welkom  

2. Evt. aanvulling van de interne agenda. 

 

- Vergaderdata voorstel in bijlage* : Aangepast en goedgekeurd. 

 

GMR-vergaderingen  

 

 

MR ‘22-‘23 

 

17 oktober 2022 

12 december 2022 

6 februari 2023 

17 april 2023 

26 juni 2023 

 

 

Dinsdag   27 september 2022  

Dinsdag   22  november 2022   

Dinsdag   20 december 2022* (+OR?) 

Dinsdag   28 februari 2023 

Dinsdag   11 april 2023   

Dinsdag   20 juni 2023    

 

 

 

- Sollicitatie oudergeleding. Er is een plekje vrijgekomen in de MR voor een 

ouder. Er wordt een document opgesteld, aangepast en goedgekeurd met 

de oproep aan ouders om zich aan te melden. Dit gaat mee met de 

volgende nieuwsbrief vanuit het MT. Mochten er geen kandidaten komen 

gaan we zelf actief rondvragen bij ouders. 

- Organisatie MR: rollen voorzitter en secretariaat blijft voorlopig bij 

dezelfde personen. 

- Brochure* ter inzage: Gaat met de volgende nieuwsbrief naar alle 

collega’s. 

- Cursus achterban raadplegen, Véronique zoekt het uit. 

 

 

18.00 uur Eefje sluit aan   

 

 

 



3. Notulen vorige vergadering 16-06-’22 goedgekeurd 

GMR: nvt 17 oktober is de eerste GMR. 

 

Vanuit de OR: n.v.t. 

We nemen contact op met de OR met de vraag of er interesse en 

ideeën zijn voor een gezamenlijk overlegmoment op 20 december 

2022. Ze gaan het binnen de OR overleggen. 

Er is tevens een oproep gedaan voor nieuwe leden bij de Ouderraad. 

 

4. Vanuit jaarplanning MR 

- Nieuwe jaarplan Véronique en Elke plannen een datum om het 

nieuwe jaarplan te maken. 

- Jaarverslag* 21-22 ter goedkeuring: Aangepast en goedgekeurd, 

het wordt op de website geplaatst. 

 

5. Nieuws vanuit de directie:  

- Organisatie start nieuwe schooljaar 22-23 

• Kennismakingsdag op 5 september.  

Team is zeer positief, de betrokkenheid was groot, zo’n 90 % van de 

ouders/verzorgers was aanwezig.  

• De kennismakingsgesprekken uit het verleden waren tijdrovend. Nu was er 

meer tijd voor en rondom de opstart in de klassen zelf. Het was een 

rustige start volgens de collega’s.  

• We hebben nu wel te maken met een vollere school: SO5 en 2 dagen de 

Springboog (Springplank/Regenboog) zijn extra op de MC en enkele dagen 

de Spargo (Sprong, Argo, Wingerd) op de LL. Voldoende bezetting in de 

klassen is geregeld. 

• In de kalender staan reeds verschillende dingen ingepland: dat geeft ook 

rust. 

• PLG’s: professionele leergemeenschappen zijn gestart. Dit zijn 

werkgroepen die rondom portfolio en VDA (voorbereiding op dagbesteding 

en arbeid) een schoolbreed plan van aanpak willen ontwikkelen. 

 

- De eerste diploma’s 

 

De eerste diploma’s zijn uitgedeeld, dit is zeer positief onthaald. De diploma 

uitreiking was een bijzonder moment waarin de leerlingen in het zonnetje werden 

gezet. Ze krijgen een diploma en een vlag van VSO de Wingerd om uit te 

hangen. De examencommissie komt nog bij elkaar om te evalueren en mogelijk 

wat kleine aanpassingen te doen. De weg naar het diploma krijgt nog meer 

vorm. 



- NPO-gelden 

Gedeeltelijk vanuit de NPO gelden zijn er nieuwe toestellen op het plein 

geplaatst.  

- Coronaprotocol 

Er is een sectorplan ontwikkeld vanuit de regering. Dit plan wordt nu besproken 

in de MR, m.n. de verschillende fasen, deze start vanaf 1 oktober. Het RIVM zal 

advies geven over het te volgen protocol: 

1 Donkergroen = (preventie) open zonder maatregelen 

2 Groen = scholen open met lichte basismaatregelen, voor kwetsbare lln. en 

collega’s afspraken maken over al dan niet aanwezigheid. 

3 Oranje = (interventie) scholen open met pakketmaatregelen: afstand, 

mondkapjes, looproutes, gespreide pauzes,…  

4 Rood = scholen open met de helft van de lln. op school. Er staat duidelijk in 

dat we niet verplicht zijn om ook hybride les te geven. Mogelijkheid om huiswerk 

mee te geven is er wel. Als school ben je vrij om deze dagen in te plannen.  

In de volgende nieuwsbrief zal het MT benadrukken dat er nog steeds zelftesten 

kunnen worden gevraagd. Het advies is in geval van ziekte, bij de leerling, 

hem/haar thuis te houden. 

- Vanuit OZEO  

 

• Begrotingsproces start 28-09-22, een nieuw begrotingssysteem wordt in 

gebruik genomen. De directie kan nu alles beter inzien en sturen op 

gebied van financiën.  

De nieuwe stichting Ozeo ging in de min, gelukkig minder dan vooralsnog 

gepland. 

• Verzuim was behoorlijk hoog, dat is verminderd. De medewerkers worden 

vanuit HRM en kwiek meegenomen en krijgen voorlichting wat ze zelf 

kunnen doen om langdurig verzuim te vermijden. 

 

6. Wat verder ter tafel komt: 

- Fusiebeleid  

In de wandelgangen is er onzekerheid ontstaan over het bonusbeleid voor de 

onderwijsassistenten. Dit is nu niet aan de orde, op een gegeven moment zal het 

bonusbeleid geëvalueerd worden en kunnen mogelijk veranderingen doorgevoerd 

worden. Deze veranderingen zullen niet het afschaffen zijn maar de zgn. bonus 

meer passend maken per situatie. 

 

- Teldatum n.v.t.. => is pas in februari 2023. 

 

- Energie: Er wordt extra gerekend op de begroting 



7. Rondvraag:  

- Kijken we de data na van aftreden/(her)verkiezingen? 

Bij deze: 

 

 
 

 
 
 

Volgende vergadering:  

Dinsdag 22 November 2022 

Dinsdag 20 december 2022   +  OR 

Dinsdag 28 februari 2023 

Dinsdag 11 april 2023   

Dinsdag 20 juni 2023    

 

 

 

  



8. Actielijst: 

 

 Onderwerp  Om-

schrijving  

Verantw. Datum 

gereed 

Sta

-tus  

Toelichting 

1 Jaarplan Planning 

maken 

Véronique en 

Elke 

22 november    

2 Jaarverslag MR PMR maakt 

een 

jaarverslag 

Elke + 

Véronique 

Juni 23  

 

Goedkeuren en 

doorsturen via 

Miranda (parro) en 

op de website 

 

 

3 Communicatie 

achterban  

 

Brochure 

maken voor 

informatiemap

je 

Elke  Eind juni 22  informeren over 

taken en 

verantwoordelijkhed

en MR 

verzonden?? 

 

4 Scholing  Navragen en 

Opgeven  

Véronique 2022-2023  Cursus achterban 

raadplegen 

 

5 

 

Nieuwsbrief aan 

ouders en 

collega’s 

Wist je datjes Véronique Telkens na de 

vergadering 

  

6 Verkiezingen Zie 

afvloeiingslijst 

PMR Februari en 

Mei 23 

 Voor 20 juni 22 

7 Werkverdelings

plan 

Achterban 

raadplegen 

PMR Juni 23 

 

 Instemmen met 

66,6% 

2025 grote 

stemming! 

8  

 

      

9 

 

      

10 

 

      

 

 

      

Nog af te ronden Afgerond Op de planning 

 

@ MR-ouders; declaraties graag z.s.m. na de vergadering aanleveren via e.dhaen@ozeo.nl 

Overige thema’s: 

Themavergadering met OR 

Jaarplan 

Jaarverslag 

Schoolplan 

Formatie 

Werkverdelingsplan 

Verkiezingen 

Begroting 

Statuten en regelement/huishoudelijk regelement 

scholingsbehoefte 
 

 


