
Verslag vergadering medezeggenschapsraad vso Leystede 14-09-2020 

 

Aanwezig (via Microsoft teams): 

Marry Dubbelaar 

Yoko van den Oever 

Carla Reijners 

Margré Jongeling  

 

1. Opening  

Er zijn vooraf geen mededelingen.  

2. Notulen:   

De notulen van de vergadering van 28 mei 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 

Bij de start van schooljaar was het wennen aan de nieuwe situatie: 

- Voor het eerst sinds maart is de school weer volledig open  

- Nieuwe regels/protocollen in verband met Corona 

- Tegelijkertijd voorbereiding op de verhuizing naar de Boerhaavelaan 

- Verdergaande samenwerking met vmbo Boerhaavelaan, waar het gaat om de 

praktijkvakken (vanaf nu: Beroepscollege Leystede). 

Voor de medezeggenschapsraad heeft Yoko van den Oever een jaaragenda gemaakt. Hier staat op 

welke documenten wanneer op de agenda van de medezeggenschapsraad komen voor advies, 

instemming of ter informatie. De jaaragenda is een “levend” document dat de leden van 

medezeggenschapsraad gedurende het jaar aan kunnen vullen.  

5. Gebruik email adres: mr@vsoleystede.nl 

Met het nieuwe schoolgebouw en de nieuwe naam, hebben we vanaf oktober 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.  

6. Werving nieuw MR-lid  

We hebben nog steeds een vacature voor de MR, daar waar het gaat om een lid betreffende de 

oudergeleding. Ondanks meerdere inspanningen voor de zomervakantie, is het niet gelukt deze 

vacature in te vullen.   

Afspraak:  

Carla Reijners kijkt of er bij de brugklassers ouders zijn die belangstelling hebben om deel te 

nemen aan de medezeggenschapsraad. 

7. Reglement huishoudelijk en MR in de nieuwe vorm 

Het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad moet nog worden vastgesteld. Deze 

was rondgemaild voor de vergadering van 28 mei 2020. Alle leden konden reageren op dit 

huishoudelijk reglement.  
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Afspraak: 

Yoko van den Oever bekijkt of de opmerkingen die binnen zijn gekomen op het huishoudelijk 

reglement, zijn verwerkt. Vervolgens doet iedereen nog een laatste check op zowel de statuten, 

als het huishoudelijk reglement, waarna het instemmingsformulier getekend kan worden.  

8. Ouderbijdrage verlagen (vaststelling)  

Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

9. Begroting 2021 (info) 

Belangrijkste punten ter informatie: 

- Algemeen: op 1 oktober heeft vso Leystede 61 leerlingen 

- Er zijn voldoende docenten in relatie tot het aantal uren 

- Begroting school is in evenwicht 

- Extra geld gereserveerd voor PR voor de nieuwe school 

- Extra geld gereserveerd voor scholing van het team 

- Extra geld gereserveerd voor nieuwe lesmethoden 

- Gebouw en inventaris: voorlopig geen nieuwe investeringen, bijna alle in het nieuwe 

schoolgebouw is nieuw. 

 10. Zaken uit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Belangrijkste punten:  

- Ventilatierapport is goed gekeurd.  

- Carla Reijners wordt afdelingsdirecteur 

- Er komt een onderzoek of wij als school meer kunnen aansluiten bij het reguliere 

onderwijs.  

Afspraak:  

Het laatste punt (onderzoek naar aansluiting op het reguliere onderwijs), komt weer terug op de 

agenda van de medezeggenschapsraad als daar meer duidelijkheid over is. Carla Reijners houdt 

vinger aan de pols en bekijkt wat het goede moment is.     

11. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag stelt Margré Jongeling de vraag over welke zaken de medezeggenschapsraad 

zeggenschap heeft als het gaat om Coronamaatregelen. Wat zijn hier de bevoegdheden van de 

medezeggenschapsraad, binnen de context van de landelijke en regionale maatregelen en de 

maatregelen van het speciale onderwijs.  

Afspraak: 

Margré Jongeling zoekt dit voor de volgende medezeggenschapsvergadering uit.  

12. Afsluiting 

De volgende vergadering is op dinsdag 1 december aanstaande. Mocht er in verband met de 

verhuizing een tussentijdse vergadering nodig zijn, zal die eind oktober worden gepland.  

 

 

  

  

 

 


