
Verslag MR-VERGADERING 19-9-2022 

Aanvang: 19.30 UUR 

Locatie: Koffiekamer HUB Stedelijk VSO 

 

Aanwezig: Cora vd. Akker, Jochem Heessels, Otto van Dijk, Robert Pinter, Edon vd. Gun, Karin 
Schuurmans, Marianne Bierens en Saskia Janssen. 

Afwezig: Jolanda van Hoeij. 

 

1. Opening 
Jochem opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen 
- MR op de website --> Site van HUB Noord-Brabant --> medezeggenschap. Daar kan iedereen 

informatie vinden over de MR, onze foto is daar te vinden en ook de verslagen zijn hier terug 
te vinden. In de volgende nieuwsbrief zal dit ook vermeld worden. 

- Verloop start van schooljaar 2022-2023 
We zijn goed gestart dit schooljaar. Aantal leerlingen/ klassen wordt even genoemd. We zijn 

 gestart met 10 onderbouwklassen, waarvan 1 een groep 8, 5 middenbouwklassen, 5  
 bovenbouw klassen en 3 klassen in de entreeroute. De Ouderinformatieavond heeft vorige 
  week plaatsgevonden. Deze is niet heel druk bezocht, maar wel als positief ervaren. 
Ook het   feit dat de praktijklokalen open waren werd door ouders erg leuk gevonden. 

Er heeft een verandering plaatsgevonden in de praktijk. In de onderbouw krijgen leerlingen 
 nu 2 keer zoveel praktijk en dit zoveel mogelijk in de ochtend. Midden- en bovenbouw heeft 
 voornamelijk in de middag praktijkles. 

Stagecoaches zijn meer gekoppeld aan een unit. Hierdoor is er meer zichtbaarheid en wordt 
 het contact sneller en makkelijker. 

- Collega Diederik van der Steen. In het begin van de zomervakantie is onze collega Diederik van 
der Steen na een ziektebed overleden. Binnen de school is een gedenkplek ingericht voor hem. 
Deze is open voor zowel collega's als leerlingen. Fijn om hier zo nog aan hem te kunnen 
denken.   

 
3. Verslag vorige vergadering 
- Stuk OV stimuleren: Robert heeft hierover contact gehad met gemeente 's-Hertogenbosch. 

Ze willen wel, maar dit gaat erg langzaam. Het lijkt goed om hier zelf wellicht over na te 
denken wat we zouden willen.  
Qua leerlingen is dit ook een aandachtspunt. Hoe kunnen we leerlingen zoveel mogelijk 

 stimuleren zelfstandig naar school te laten komen en wat is daarvoor nodig. Oefenen met 
  fietsen wordt bijvoorbeeld genoemd door ouders. 

- Diploma-uitreiking in Uden is als heel positief ervaren. Het was iets heel speciaals voor 
leerlingen. Er wordt over geëvalueerd, maar tot nu toe veel positieve reacties. Punten die 
genoemd worden, worden meegenomen voor hoe de diploma-uitreiking volgend schooljaar 
zal zijn. 

- Medewerkertevredenheidsonderzoek resultaat wordt momenteel besproken. Komt 
volgende vergadering terug. 

 
4. Pilot ‘Beste VSO van Nederland’ 



- Stand van zaken: Alle pilots worden doorgekeken, maar in principe wordt voor alle pilots een 
'go’ gegeven. Personeel gaat nog geholpen worden bij het stuk wat zij echt nodig gaan 
hebben om de pilot goed uit te kunnen voeren. 

- Woensdag bij de studiedag wordt dit HUB breed ook besproken. 
- 3 november laten we elkaar ook zien wat we aan het doen zijn en wat de plannen zijn.  

 
5. Gezond en veilig thuiswerken 

Vanuit de ARBO komt dit punt naar voren. Hierover is vorige week ook een gesprek geweest 
 met de arbeidsinspectie en een aantal medewerkers. Robert geeft aan de dat het                   
 thuiswerken echt een GMR punt is. Wat moet gefaciliteerd worden, wat is nodig?  

 
Tweede punt wat besproken wordt is de faciliteiten die binnen school of reguliere  

 functioneren nodig zijn om goed en gezond te functioneren. Hiervoor is Robert                            
  verantwoordelijk.  

Dit heeft niets te maken met het thuiswerken. 
Robert is hierover in gesprek met stagecoaches. Er zijn al eerder een aantal materialen en 

 meubilair besteld. Dit is er echter nog niet door lange levertijden. Belangrijk is dat als dingen 
 gemist worden of niet goed zijn dit met Robert besproken/ opgepakt wordt. 
 

6. Post/ Mail 
Geen post/mail. 

 
7. HUB Noord-Brabant/ GMR 
- Agenda is even kort benoemd/ besproken. 
- Sectorplan COVID-19 HUB Noord-Brabant is besproken. Het lijkt ons een prima en mooi plan. 

Edon vraagt hoe zal het bij stage gaan, als deze niet door kan gaan. Hiervoor komt 
waarschijnlijk dan vanuit de regering een compensatie, maar dit is per leerling/per stage ook 
wisselend. Dit is dus helaas afwachten. We hopen echter dat het zover niet gaat komen.  

Otto geeft aan dat het wel goed is dat er nu een sectorplan is voor het onderwijs. Deze was  er 
namelijk als één van de weinige sectoren nog niet. 
 

8. Wat verder ter tafel komt  
Afscheid Karin. De zoon van Karin is uitgestroomd binnen WSD. Hij heeft het hier enorm 

 naar zijn zin. Super fijn! Wij bedanken Karin enorm voor haar inzet! 
Er zullen verkiezingen georganiseerd worden. Er komt een stuk in de komende nieuwsbrief + 

 een stuk op de website. Ouders van de MR hebben hierover contact met Robert. 
 

9. Rondvraag  
- Ouder geeft aan dat laatste oudergesprek zonder haar zoon gepland was. Zij geeft aan 

 dat het voor haar wenselijker lijkt om de leerling erbij aanwezig te laten zijn. Het gaat  
 immers over de leerling. Wij geven aan dat hierover geen vaste regel/afspraak kan zijn, maar 
  dat het wel van tevoren duidelijk moet zijn of ze hier wel of niet bij kunnen zijn.  

Het lijkt voor ons belangrijk dat de leerkracht samen met de ouders hierover beslist en dit 
 van tevoren met elkaar afspreekt. 

- Ouder geeft ook aan dat het erg lastig was voor haar zoon dat hij geen gezicht had bij  de 
naam van de leerkracht die genoemd was. Robert geeft aan dat hier nog tot het einde  
 onduidelijkheid over was. Communicatie is hierin een punt. Deze feedback wordt  
 meegenomen. 
 

10. Sluiting 
Jochem sluit de vergadering.  



 

 


