
Verslag vergadering medezeggenschapsraad vso Leystede 01-12-2020 

 

Aanwezig (via Microsoft teams): 

Marry Dubbelaar 

Yoko van den Oever 

Carla Reijners 

Stijnie de Graaf  

Margré Jongeling  

 

1. Opening  

Er zijn vooraf geen mededelingen.  

2. Notulen:   

De notulen van de vergadering van 14 september 2020 worden vastgesteld. Deze zullen worden 

geplaatst op de nieuwe website van de school: www.leystede.nl.   

3. Inkomende post  

Er is geen inkomende post.  

4. Mededelingen 

- In de notulen van de MR van 14 september stond dat er mogelijk een onderzoek komt of wij als 

school meer kunnen aansluiten bij het reguliere onderwijs. Het is niet helemaal duidelijk wat hier 

de stand van zaken is. Yoko van den Oever zal informeren bij Kenneth Baidjoe of er zo’n 

onderzoek komt en wat het doel is van dat onderzoek.  

- In de notulen van de MR van 14 september was ook opgenomen dat Margré Jongeling zou 

nagaan wat de bevoegdheden van de MR zijn ten aanzien van de Coronamaatregelen. De conclusie 

is dat als het gaat om Coronamaatregelen veel landelijk en regionaal wordt bepaald. Zo was de 

schoolsluiting van begin dit jaar landelijk bepaald en is de mondkapjesplicht onderdeel van 

landelijke wetgeving (zie vooral de website van het RIVM). Daarnaast is er het beleid van de GGD 

(Hollands Midden), die ook richtlijnen opstelt en adviezen aan een school kan geven, zie de link: 

https://ggdhm.nl/thema-s/item/scholen-en-coronavirus. Tenslotte is er een speciaal protocol voor 

het vso, dat is opgesteld met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, zie de link: 

https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol_VSO-_-dd.-26-05-2020.pdf. Dat is het 

kader waarbinnen de MR haar bevoegdheden kan uitoefenen. Dan gaat het onder meer om 

instemming met wijzigingen van lestijden of lesdagen, en met wijzigingen van regels op het terrein 

van de gezondheid en veiligheid binnen de school. Daarnaast is er overleg waar nodig, want geen 

enkele medezeggenschapswet hield rekening met de situatie die ontstond door het coronavirus.    

- Na een uitgebreide sollicitatieprocedure is Bob Olders benoemd als nieuw bestuurslid van de 

stichting Resonans speciaal onderwijs, waartoe ook vso Leystede behoort. Bob Olders is nu nog 

sectordirecteur van de sector mytyl/tyltyl. Er zal gezorgd worden voor een zeer goede overdracht 

naar de aan te stellen nieuwe sectordirecteur.  .  

5. Gebruik email adres: mr@vsoleystede.nl 

Met het nieuwe schoolgebouw en de nieuwe naam, hebben we vanaf deze week als 

medezeggenschapsraad een eigen emailadres: mr@vsoleystede.nl. Ouders kunnen contact zoeken 

met de medezeggenschapsraad via dit emailadres. Ook kan het email adres onder meer worden 

gebruikt voor raadpleging van de ouders bij specifieke onderwerpen. Tenslotte kan ook met de 

oudergeleding via dit emailadres contact worden gezocht.  

http://www.leystede.nl/
https://ggdhm.nl/thema-s/item/scholen-en-coronavirus
https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol_VSO-_-dd.-26-05-2020.pdf
mailto:mr@vsoleystede.nl
mailto:mr@vsoleystede.nl


6. Nieuw MR-lid  

Hennie de Mooij heeft zich aangemeld als lid voor de oudergeleiding van de MR. Hennie de Mooij 

wordt bij de volgende vergadering benoemd als zij besluit dat zij lid wil worden van onze MR.   

7. Reglement huishoudelijk en MR in de nieuwe vorm 

Het huishoudelijk reglement is definitief vastgesteld en kan worden ondertekend.  

8. Ouderbijdrage verlagen (vaststelling)  

De ouderbijdrage is relatief hoog ten opzichte van andere scholen. De ouderbijdrage wordt besteed 

aan extra zaken voor de leerlingen. Het voorstel is om de ouderbijdrage te verlagen naar 35 euro. 

Dit heeft geen grote gevolgen voor de begroting.  

Besluit: de ouderbijdrage wordt verlaagd naar 35 euro en de brief voor inning van bijdrage voor 

het schooljaar 2020-2021 kan daarmee worden verstuurd.  

9. Begroting 2021 (info) 

Belangrijkste punten ter informatie: 

- Yoko van den Oever heeft haar uren uitgebreid met één dag voor IB-taken 

- Met ingang van 1 januari komt er een extra docent naast Teun, die met ingang van 

volgend schooljaar met pensioen gaat. De vacature is afgelopen week geplaatst. We hopen 

dat er veel reacties komen waar wij de beste uit kunnen kiezen. Afhankelijk van de 

mogelijkheden van de kandidaat start deze zo snel mogelijk 

10. Verwachte toename leerlingen 2021-2022 

Er zijn nu al zoveel aanmeldingen voor het volgend schooljaar, dat het plan bestaat om een extra 

brugklas te starten. Er is een extra lokaal beschikbaar, dus er is ruimte om dit te doen. Het 

leerlingenaantal groeit ook omdat soms ook in andere klassen leerlingen erbij komen.  

11. Zaken uit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Belangrijkste punten:  

- De OndersteuningsPlanRaad (OPR) is bij elkaar geweest. De OPR hangt onder het 

samenwerkingsverband. De vraag is wie lid wil worden van het OPR, want daar is een plek 

vrij. In de nieuwsbrief wordt een oproep gedaan met betrekking tot de vraag wie lid wil 

worden van het OPR.   

12. Lestijden: 30 minuten rooster/levelweek 

Instemming: de MR stemt in om met ingang van 1 januari 2021: 

- aan te sluiten bij het 35 minutenrooster van het Beroepscollege Leystede in die weken dat 

het Beroepscollege een 35 minutenrooster hanteert; en  

- aan te sluiten bij de levelweken van het Beroepscollege Leystede, die steeds plaatsvinden 

voorafgaand aan een vakantie.  

13. Rondvraag 

Carla Reijners meldt dat de roosters van vso Leystede en beroepscollege Leystede niet altijd even 

goed aansluiten, terwijl dat wel wenselijk is gezien de steeds verdergaande samenwerking. Zo 

sluiten we nu ook met de levelweek aan bij de levelweek van het beroepscollege. Dit geeft wel 

gemor bij de gemeenten en taxibedrijven, omdat taxibedrijven nu op wisselende tijden de 

leerlingen moeten brengen en halen, waarbij het per leerling kan verschillen. Het verschilt per 

gemeente hoe problematisch dit gevonden wordt. Ouders kunnen richting taxibedrijven aangeven 

dat het niet klopt dat deze bedrijven dit niet willen. We willen een inclusieve samenleving, waarin 

iedere leerling mee kan doen en er geen onderscheid wordt gemaakt.  



Afspraak: Stijnie de Graaf en Carla Reijners richten zich gezamenlijk tot gemeenten om te kijken 

hoe hier tot een passende oplossing kan worden gekomen, waarbij van de gemeenten niet het 

onmogelijke wordt gevraagd, maar wel om flexibiliteit.    

 

  

  

 

 

 

 

 


