
Samenvatting MR vergadering 21 januari 2021 

 

1 Welkom  

Nieuw lid een leerling van het Vso. 

Voorstelrondje. 

2 Ingekomen stukken 

Begroting BBO. We hebben 4 spreadsheets ontvangen maar geen toelichting. We kunnen zonder de 
toelichting geen instemming verlenen. Er wordt om toelichting gevraagd bij P.  

H en K zijn vanuit de Mr aangesteld als financiële commissie. 

Werkverdelingsplan CB. We hebben de laatste versie ontvangen maar deze is onvolledig en er is niet 
over gestemd door het personeel. We richten ons nu op het nieuwe plan voor komend schooljaar en 
bewaken het proces. De werkdrukgelden moeten besteed worden waarvoor het bedoeld is. 

3 Onderwijs en ondersteuning. Verlengde Lockdown, plannen ontvangen. Bij VSO houten komen de 3e 
en 4e klassen 2 dagen in de week naar school. Bij VSO Bilthoven de examenklassen 5 dagen per week. 
Hiervoor is gekozen omdat zij vorig jaar al achterstanden hadden opgelopen door de Corona 
maatregelen. Niet iedereen kan online werken op school doordat er te weinig laptops zijn. Dit wordt 
besproken. 

4 Financiën en beheer. We missen bij de begroting strategie en beleid en de evaluatie van vorig jaar 
evenals een risicoanalyse. Punten die opvallen de grote verschillen in salaris tussen de schooljaren en 
de hoge ict kosten. Er wordt genoemd dat de realisatie nascholing achterblijft.  Tussen Bilthoven en 
Houten worden posten anders genoemd hoe komt dit? Bij de een wordt kamp bv wel begroot bij de 
ander niet. Meer uniformiteit zou beter werken. Leerkrachten die nieuw benoemd worden beginnen 
vaak al in een hogere schaal en leerkrachten die er zitten kennen weinig groei in salarisschalen. Deze 
vragen worden besproken. 

5 GMR. Er komt een cursus voor MR en GMR gezamenlijk . Onze onderwerpen zijn geïnventariseerd 
en doorgegeven. Nadere informatie volgt. De GMR wacht met akkoord op de begroting totdat wij onze 
instemming hebben gegeven. 

6 MR.  

Reglement. We hebben verzocht aan het bestuur om het huidige regelement te behouden voor BBO. 
Hier wordt naar gekeken. 

Werkverdelingsplannen. We hebben de directies eraan herinnerd dat er binnenkort gestart moet 
worden met de besprekingen om tot een goed en evenwichtig werkverdelingsplan te komen. 

Arboplan. We hadden gehoopt dat deze klaar zou zijn , het wachten is nu nog op het plan van Bilthoven. 
Er zouden schuiframen komen in een lokaal in Het Vso voor betere ventilatie dit is nog niet gebeurd 
wordt nagevraagd in 6 wekelijks overleg met P. 

7 Wat verder ter tafel komt. Is er reactie op de arbeidsmarkt toelage gekomen. Er zijn berichten in de 
interne nieuwsbrief geplaatst. Docenten zien het als vorm van erkenning. 

 

Sluiting. 

 


