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1 Opening en vaststelling van de agenda 
Notulen van 16-03-2017 zijn goedgekeurd en staan op de site van de SO en de VSO. 
 

2. Mededelingen van de Directie 
Vanuit de SO-afdeling: er zijn heel veel nieuwe aanmeldingen van leerlingen. Helaas is er voor deze nieuwe 
leerlingen  geen ruimte.  Aangezien het uitgangspunt van BOOR is om niet met wachtlijsten te werken worden er 
schooljaar 2017/2018 twee porto cabins geplaatst., de nieuwe leerlingen kunnen dan geplaatst worden. Om de 
nieuwe klassen te bemannen wordt er personeel aangenomen. Volgend schooljaar zal er ook een soort 
opleidingsprogramma starten voor het nieuwe personeel zodat iedereen dezelfde manier van lesgeven hanteert. 
Schooljaar 2017/2018 gaat de dr. Voorthuysenschool ook een samenwerkingsverband aan met een andere 
school, “de Archipel”. Het betreft een groepje zml-leerlingen met Autisme. de leerlingen gaan niet ingeschreven 
worden bij onze school. De dr. Voorthuysenschool gaat de expertise die wij hebben op dit gebied (o.a. met 
structuur) uitwisselen met de Archipel. 
Afbraak/opbouw wijk Wielewaal: de landschapsarchitect is langs geweest bij de locatieleider SO. Hij heeft e.e.a 
verteld over de plannen voor school en de wijk. Het taxi-parkeerplan van school is besproken met de architect, er 
zijn nog geen concrete toezeggingen. Voorstel MR: vergadering beleggen tussen de architect, gemeente 
Rotterdam, Woonstad, Rudi Fonteine (BOOR), bovenschools manager, Orselien Kameroen en betrokkenen 
Voorthuysenschool.zodat alle plannen duidelijk zijn. 
 
Vanuit de VSO-afdeling: Het leerlingenaantal trekt aan hierdoor zijn er vacatures,  er zijn veel sollicitanten. 
Met het management team wordt bekeken hoe de indeling van de groepen gaat worden schooljaar 2017/2018. 
De flexruimte zou weer ingezet kunnen worden als lokaal echter dat geeft nu veel rust voor de stage-groepen. 
Er komt een tweede praktijk-leergroep op de VSO-afdeling.  
 
 

3. Jaarplannen/beleidsvoornemens  
De beleidsvoornemens SO 2017/2018 en jaarplan VSO 2017/2018 worden puntsgewijs doorgenomen, indien 
nodig aangepast, vervolgens kan het ingestuurd worden naar BOOR. 
Aangestipt wordt  door een MR-lid  VSO oudergeleding dat de “beveiliging`van leerlingen die op het internet gaan 
nog niet optimaal is. Leerlingen geven nog snel gebruikersnaam en wachtwoord af en zijn te goed van vertrouwen. 
Op de VSO zal  nog meer aandacht worden gegeven aan dit onderwerp  door het aanbieden van ICT lessen met 
als thema `Hoe gedraag je je op sociale media`.  
Op de VSO afdeling geven veel leerlingen aan een diploma te willen behalen. Er wordt in het nieuwe jaarplan 
toegewerkt naar het behalen van certificaten, dit is geen diploma maar heeft wel waarde. 
 
 



 
 

4. WVTTK, rondvraag 
● De secretaris heeft een kandidaat lid voor de MR SO- afdeling benaderd . Hij ontvangt een uitnodiging 

voor de eerste vergadering schooljaar 2017-2016 
● Het afsluitend etentje zal plaatsvinden donderdag 22 juni, 19.00 uur. Nadere informatie volgt via de 

secretaris.  

 


