
 

          

 
Notulen d.d. 10-10-2017 

Aanwezig: Mandy de Jong voorzitter 

                   Diddy Haasnoot/ Robert Wulffele/ Directie 

                  Agnes Lancee, Notulist/Secretaris 

                  Arie-Kees Kleinjan, Martin de Groot                   

                  Yvonne v.d. Berg 

                  Jan-Peter Versteege 

                  Peter Kranenburg 

 

 

 Afwezig met afmelding: Mariëtte Merkelbach, Anja Krijtenberg, Jan-Peter Versteege, Andrea Bovens         

 Afwezig zonder afmelding: Sandhya Mahangoe (voorlopige vervanging Anja Krijtenberg) 

 

 

 

1 Opening en vaststelling van de agenda, voorstellen/wijzigingen in de MR 

Notulen van 16-05-2017 zijn goedgekeurd en staan op de site van de SO en de VSO. 

Met ingang van 01-10-2017 is Robert Wulffele werkzaam op de VSO-afdeling in de functie van locatieleider. 

Robert is afkomstig van MBO-Zadkine, voorlopig gaat hij samen met Diddy Haasnoot samenwerken tot een nader 

te bepalen datum, hierna zal hij alleen deze functie vervullen. 

Nieuw MR-lid oudergeleding SO Peter Kranenburg: vader van Wybe, leerling van de SO. Peter is van beroep 

proces-operator en werkt in continudienst, is dus niet iedere vergadering beschikbaar. 

MR-lid Anja Krijtenberg zal ten gevolge van ziekte tijdelijk vervangen worden door Sandhya Mahangoe, 

stagebegeleidster VSO. 

 

2. Mededelingen van de Directie 
Schooljaar 2016/2017 was er een terugloop van leerlingen op de VSO. Er is nu weer sprake van een toename, er 
zijn aanmeldingen van leerlingen die laag sociaal emotioneel niveau hebben maar cognitief hoog zijn. 
Er is een stijging van leerlingen op de SO-afdeling. De SO-afdeling kampt met ruimtegebrek. De oplossing 
hiervoor: “ het plaatsen van 2 portocabins” zou in de herfstvakantie plaatsvinden. Dit is helaas t.g.v. diverse 
redenen gestagneerd. De intentie nu is dat de portocabins in november/december 2017 geplaatst gaan worden in 
de speeltuin aangrenzend aan het schoolplein van de SO-afdeling. 
 

3. Mededelingen vanuit de GMR 

Er zijn geen mededelingen vanuit de GMR. Secretaris, W. Feijer,  is gemaild maar helaas geen reactie, op BOOR 

Intranet geen nieuwe agenda gevonden en geen recente notulen. 

Onze voorzitter gaat hierover informeren bij een van leden van de GMR. 

 

4. Jaarverslagen SO en VSO  

Jaarverslag van de VSO:  graag aanvulling dat 2 leden van het MT een schoolleiders certificaat hebben behaald.  

D.Haasnoot geeft nog uitleg aan de MR over de nieuw ontwikkelde beroepsinteresse -test VSO: zodra een leerling 

16 jaar is gaan de leerkracht, Teamleider Leerlingzorg, stagecoördinator en psycholoog de ontwikkeling van de 

leerling bespreken. Hierbij wordt een beroepsinteresse-test gebruikt. Deze test is volledig zelf ontwikkeld door de 

VSO-afdeling. 

Jaarverslag van de SO: Graag aanvulling bij de ouderbetrokkenheid, de stichting Vrienden van de Voorthuysen 

hierbij vermelden. 

Verzoek vanuit de MR: jaarplan bespreken voordat het ingeleverd is. Er zijn in de voorafgaande vergaderingen al 

veel onderwerpen besproken maar niet de gehele plannen. 

 



 

          

7. WVTTK, rondvraag 

● Is het mogelijk om aandacht te besteden aan de uitstroom van leerlingen? Wij volgen de leerlingen 2 jaar. 

Personeel SO krijgt uitnodiging voor de schoolverlatersavond VSO 

● Het brandalarm is niet meer gekoppeld aan de brandweer. Reactie directie: alle scholen hebben een 

melding kastje gekregen. In het programma van eisen is het geen verplichting dat je gekoppeld moet zijn 

aan de brandweerkazerne. Melding is snel gedaan, bijna iedereen heeft een mobiel toestel. 

● Er zijn veel problemen met het taxivervoer in Barendrecht en Rhoon. Er is sprake van continue 

wisselende chauffeurs en er wordt niet op vaste tijden gereden. Onze MR gaat de klachten bundelen, de 

directie gaat deze klachten meenemen naar het overleg van BOOR-speciaal. Wij kunnen dan gezamenlijk 

een klacht indien. (alle medezeggenschapsraden van het speciaal onderwijs) in verband met 

aanbestedingen moet je ook een hoger niveau aanschrijven, de politiek. 

● Er zijn steeds geen flyers gegeven door het VSO over het vinden van een stageplaats.  

● Volgende vergadering: 28 november 2017, 19.30 uur, locatie Rollostraat.  

 

 

 


