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Notulen 
MR vergadering De Witte Vogel 

 
Datum: 28 juni 2022 Tijd: 20.00 – 22.00 Locatie: De Witte Vogel 

 

  
  
  
  
  

Agenda 

1 Opening 
2 Notulen vorige vergadering 
3 Mededelingen 
4 Nieuwe MR leden  
5 Informatie over het SOP 
6 Nieuwe vergaderdata 2022-2023  
7 Ontwikkelingen rondom de nieuwe schooltijden 
8 Besteding NPO-gelden 
9 Sluiting 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

2 Notulen vergadering d.d. 24 mei 2022 

Notulen zijn goedgekeurd   

3 Mededelingen 

Onderwerp 

Naar aanleiding van het verzoek de sollicitatieprocedure binnen de MR meer inzichtelijk te maken, wordt gepoogd 
een MR-lid de sollicitatiegesprekken bij te laten zitten. 
 
De formatie voor schooljaar 2022-2023 is rond. Er zijn extra medewerkers aangenomen om in te kunnen zetten. 
 
De vacatures IB en IB-onderwijskwaliteitsmedewerker zijn niet vervuld. Procedures worden voortgezet.  
 
Plannen om ziekteverzuim terug te dringen worden komend schooljaar ingezet.  
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Binnen de GMR wordt gesproken over het inzetten van NPO-gelden om leerachterstanden weg te werken. De 
onderwijsinspectie heeft eerder een eis gesteld dat iedere school een plan heeft liggen hoe dit aan te pakken. Het 
plan van De Witte Vogel ligt klaar. 

 

  

  
  
  

 Informatie over het SOP 

SOP (schoolondersteuningsprofiel):  
Er is een splitsing ontstaan tussen SO en VSO. Voorheen werd ieder kind aangenomen als leerling binnen De Witte 
Vogel en werd de TLV (toelaatbaarheidsverklaring) automatisch verlengd.  
Wanneer een leerling doorstroomt van SO naar VSO zal de TLV  opnieuw aangevraagd moeten worden, om te 
bepalen of de VSO-afdeling een geschikte plek is voor de betreffende leerling.   

 
Opmerkingen   Gereed 
Blz. 4 Volledige lijst toevoegen van wel- en niet-uitvoerbare 

verpleegtechnische handelingen? 
 Zo snel mogelijk 

Blz. 11 Mogelijkheid voor ketenpartners binnen 
regulieronderwijs? 

 Zo snel mogelijk 

 
Actie Wie Gereed 

SOP instemmen  MR 1e vergadering  

 

6 Nieuwe vergaderdata 2022-2023 

MR-personeelsgeleding zal data vastzetten voor komend schooljaar 

 
   

    

   

7 Ontwikkelingen rondom de nieuwe schooltijden  

Er is contact met alle logeerlocaties.  
Zonnehof-logeren kan geen vervroegd opvang op vrijdag regelen voor leerlingen. Opvang van leerlingen die gaan 
logeren kan binnen De Witte Vogel geregeld worden. Leerlingenvervoer wordt lastiger. Hier wordt verder over 
gesproken. 
 
Middin heeft voldoende medewerkers om leerlingen op te vangen die gebruikmaken van BSO. Contractueel gezien 
rekent Middin alleen dagdelen opvang (12.30-16.30) en geen ½ dagdelen (14.30-16.30) opvang, wat voor 
leerlingen van De Witte Vogel zal gelden. MT houdt contact met Middin wat betreft een tussenoplossing voor 
opvangkosten.  
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Basalt heeft geïnventariseerd welke ouders de mogelijkheid hebben om hun kind zelf op te halen, zodat therapie 
na schooltijd ingepland kan worden.      

 

Actie  Gereed 

Navragen bij Basalt of ouders vragen hebben gesteld naar aanleiding  van de 
verzonden brief 

 Zo snel mogelijk 

 

8 NPO-gelden  

Het formatieplan, waar van NPO-gelden nieuwe medewerkers zijn aangenomen, kwam door Corona helaas niet 
van de grond. Er waren teamassistenten aangenomen die ambulant ingezet zouden worden om o.a. individueel 
met leerlingen te werken. Deze teamassistenten zijn echter veelal op groepen ingedeeld om gaten wegens ziekte 
op te vangen.  
 
Een abonnement op E-wise is aangeschaft, waarbij medewerkers online learning kunnen volgen.  
 
Komend schooljaar wordt een nieuw plan opgesteld, waarbij geëvalueerd wordt hoe de expertises van collega’s 
opnieuw ingezet kunnen worden en wat collega’s hierbij zelf wensen. 

 

9 Sluiting 

De voorzitter  sluit de vergadering 
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