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1 Werkverdelingsplan VSO Bilthoven. L en H hebben overleg gehad met directieleden P en N over 

een aantal onderwerpen. Waaronder het werkverdelingsplan CB 2019-2020. Hier is een werkgroep 

mee bezig geweest en moet nog voor instemming langs het team. We zien dit graag zo snel mogelijk. 

In januari attenderen we alweer op het volgende plan. 

2 Arbeidsmarkttoelage VSO. Het bestuur en directie willen de gelden op een andere manier verdelen, 

dan sec lesgevende docenten per werktijdfactor. Hiervoor moeten ze in overleg met de bonden, de 

MR krijgt hier nog stukken van en het verzoek bij het gesprek aan te sluiten. 

3 Stages TL. De stages voor TL zijn geschrapt na overleg decaan, directie en examencommissie in 

september. De MR had in dit proces en besluit meegenomen moeten worden. Volgens N blijven de 

eindtermen binnen LOB gedekt en mochten de leerlingen die wel op stage konden gewoon op stage. 

4 4-daagse lesweek. De directies van het VSO hebben verzocht om verlenging van de 4-daagse 

lesweek. De MR heeft instemming verleend met geuite zorgen over kwaliteit van onderwijs, stress bij 

de leerlingen en druk voor leerling en ouders bij het thuiswerken. De directies hebben gereageerd 

dat ze de genoemde punten meenemen. 

5 GMR + reglement. Vandaag kregen we het verzoek in te stemmen met één GMR voor de Stichting 

Gewoon Speciaal Onderwijs. We gaan dit doorsturen aan de leden en het bestuur verzoeken langer 

de tijd te krijgen om de voor- en nadelen goed uit te kunnen zoeken. 

6 Verwijsindex. Het SO heeft ons informatie over de Verwijsindex gemaild. Alle leerlingen komen hier 

in, dit is onderdeel van de jeugdwet. Inhoudelijk kan alleen informatie uitgewisseld worden met 

toestemming van ouders. Dit blijkt niet bekend bij alle ouders. De MR gaat vragen hoe dit nu 

gecommuniceerd wordt, met het verzoek hier duidelijk in te zijn en de informatie tevens op de 

website te zetten. Wellicht ook voor het VSO. 

7 Rondvraag. I graag de directies vragen de jaarverslagen weer op de website te zetten, dit lag 

voorheen bij het bestuur. D wordt de Mr betrokken bij de sollicitatieprocedure nieuwe directeur CB? 

Het bestuur gaat met de leerlingenraad en OKBG aan de slag met een functieprofiel en er zal een 

MR-lid in de commissies plaatsnemen. D als er leerlingen komend jaar een verlengd traject gaan 

doen, worden dan de klassen groter, of komen er meer lokalen? H zal dit ook meenemen in de 

werkgroep nevenvestiging. I komt er een MR-cursus? Hier komen we binnenkort op terug. M de 

thuis-schooldag vergt voor de praktische vakken behalve veel tijd, ook inkopen om te knutselen of 

koken. Kan dit anders? Graag overleggen met vakdocent. 


