
              
 
          

Datum: 08-06-2022 
Aanvang: 15.15 uur  
Einde:  16.30 uur 
Locatie: Ortolaan Locatie Roermond 
Aanwezig: Jordi, Ineke, Wim, Corne, Nadia, Bart, Roel, Dominique, Fleur (stagiaire) 
Afwezig met kennisgeving: Berry  

 
Agenda: 
 

1. Opening/ notulen vorige veragdering vaststellen. 
Notule van 11 mei 2022 is vastgesteld. Afgesproken om de notulen te delen via de 
website binnen het kopje ouders -> medezeggenschap. 

2. Stand van zaken VSO SO Heibloem (directie Heibloem 15.30 uur) 
Alle vacatures zijn opgevuld, gymdocent en onderijsassistent. De bouw voor het 
hoofdgebouw ligt even stil doordat de gemeente nog geen nieuwe wethouder 
heeft aangenomen voor onderwijs. 
1 juli vindt het ZIZO festival plaats. 

3. Stand van zaken VSO Roermond (directie Roermond om 16 uur) 
HRM plan is aangeleverd en is ook met het hele team besproken, MR stemt in. 
Er is nog ruimte voor 1FTE aan te nemen. Verder zijn alle vactures opgevuld. Het 
leerling aantal groeit nog steeds echter de verdeling binnen het gebouw is niet 
optimaal verdeeld. Daardoor wordt er nu ook gekeken om ergens anders gebruik 
te maken van een gymzaal. 

4. MR planning komend schooljaar 
Alle vergaderingen zijn gecheckt en goedgekeurd. Deze mogen gedeeld worden 
zodat ze kunnen worden meegenomen in de jaarplanning 2022-2023 

5. Jaarrekening  
Vallen een aantal dingen op: ruim in het jasje qua formatie, veel middelen, kosten 
voor locatie Roermond vallen hoog uit. 

6. Schoolgids in concept 
Directeuren geven aan welke gedeeltes zijn voor ouders relevant. Verzoek om voor 
de volgende vergadering dit aan te geven. 

7. Informatie uit de GMR/OPR  
- Aangepaste loonsverhoging willen ze in juni ’22 uitbetalen, ze doen hun uiterste 

best om dit te laten lukken. 
- Samenwerkingsverband heeft een nieuwe voorzitter. 
- Over 2 jaar komen de reguliere VO scholen in de problemen omdat er een te hoog 

percentage van de leerlingen in het speciaal onderwijs terecht komt. 
8. Actielijst 
9. Rondvraag 



Vanuit de OR tevredenheidsonderzoek moet nog worden doorgestuurd. Dit 
meenemen tijdens de volgende vergadering. 
Volgend vergadering bespreken wat we doen betreffende namen ivm het delen 
op de website. 

 
 
 
Actielijst: 
 

Actie/afspraak Wie Wanneer 
MR regelement bespreken Voorzitter/scretaris Eind 2022 

 


