
 

Wist je dat … 

… de MR uit drie personeelsleden en drie ouders      
bestaat?  

… Floor Jessica heeft vervangen tijdens haar 
zwangerschapsverlof en Jessica vanaf januari 
weer terug is? Zij bevallen is van een gezonde 
prachtige dochter 

… we tijdens corona door vergaderen via de DLO? 

…je altijd interesse kunt tonen om deel te nemen 
aan onze MR via het emailadres 

…Jos Jans (van Centrum Jeugd en Gezin) op 
woensdagochtenden in school aanwezig is om 
vragen over opvoeding in de breedste zin te 
beantwoorden 

 

 

Wie zijn wij? 

De medezeggenschapsraad op HUB locatie Oss 
bestaat uit Charlotte van Loonen, Anne van 

Haperen, Jessica van der Burgt, Louise Kradolfer, 
Elise Kemkens en Rob Hermes.  

 

 

Contact met de MR 

Mocht u vragen of opmerkingen voor ons hebben, 
spreek ons gerust aan op school of stuur een email 

naar mrhuboss@hubnoordbrabant.nl! 

 

NIEUWS UIT DE MR  

Wat hebben we besproken? 

Onderwijs tijdens Corona  
Helaas is de Coronatijd nog steeds niet voorbij, en 
zorgen we er allemaal voor dat het onderwijs 
prima door gaat met de aanpassingen die erbij 
horen.  
Volgens de uitslag van een enquête is het 
thuisonderwijs, dat is aangeboden, tijdens de 
eerste ‘Lock down’ positief ontvangen. 
De MR vindt het belangrijk om te bekijken welke 
kansen thuiswerken en thuisonderwijs zou 
kunnen bieden? 
 
Noodlokalen 
De twee noodlokalen zijn na de herfstvakantie in 
gebruik genomen. Heel erg fijn dat er twee 
groepen een eigen lokaal en plein hebben 
gekregen. We hopen dat er nog een derde lokaal 
geplaatst gaat worden.  

Ontwikkeling samenwerking VSO-Sonnewijzer en 
SO-SBO scholen 
Er heeft inmiddels een overleg plaatsgevonden 
met de werkgroep vanuit het VSO en Sonnewijzer. 
Uit dit overleg is gebleken dat er meer tijd nodig is 
voor verder onderzoek m.b.t hoe de 
samenwerking eruit moet gaan zien, wat is er 
nodig, wat niet etc. 
Verder was er al een intentieverklaring getekend 
voor een samenwerking met de SO-SBO scholen. 
Op dit moment wordt er druk nagedacht over het 
vervolg. Een specialistische voorziening voor deze 
scholen. De MR zal dit blijven volgen de komende 
tijd. 

En verder… 
… hebben we de jaarplanning en het jaarverslag 
voor 2020-2021 vastgesteld.   
… is er een mooie extra invulling gegeven aan de 
drie pijlers uit het werkdrukakkoord voor onze 
school. De drie pijlers zijn: Gym, Praktijkvakken en 
Onderwijsassistentie. 
 

 

 

 

Nieuwsbrief MR – januari 2021 


