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Deze nieuwsbrief bevat informatie over de activiteiten van de MR van Vitus 

Zuid.  

 

Aangezien wij bij de MR afscheid genomen hebben van 

onze voorzitter Leontine van Leuken, hebben we een 

nieuwe voorzitter gekozen. Dit is Arthur Minnaert, een 

zeer betrokken ouder van een leerling op SO de 

Taalbrug en al jaren lid van de deelraad, de voormalige 

GMR en sinds het ontstaan van Vitus Zuid lid van de MR.  

 

4 Oktober 2017 hebben wij onze eerste vergadering van dit schooljaar belegd. 

We hebben gekeken naar enkele wijzigingen in het functieboek en naar het 

concept meerjaren strategisch beleidsplan. Aangezien dit plan nog in 

ontwikkeling is, hebben we aandachtspunten en suggesties mee kunnen geven. 

Ook hebben we gesproken over de meerwaarde van de 

stichting voor de onderwijseenheden en dat wij als MR 

hopen dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van de 

samenwerkingsmogelijkheden. 

Verder is het voorstel voor de facilitering van de ambulante begeleiders 

bekeken, aangezien hier te grote verschillen in bestonden tussen de 

verschillende onderwijseenheden. Hier konden wij echter niet direct instemming 

aan verlenen, wij wilden graag eerst onze achterban hierover raadplegen. Daarom 

zal dit voorstel volgende vergadering terugkomen op de agenda.  

De bestuurssecretaris heeft ons toegezegd dat een centraal archief 

voor de documenten, zodat alle medewerkers deze naar eigen 

behoefte kunnen inzien, in het eerste kwartaal van 2018 

gerealiseerd kan worden. Dus zodra de migratie van ICT van de 

Taalbrug is afgerond.  

 

Op 5 oktober hebben wij weer gesproken met de Raad van Toezicht. Tweemaal 

per jaar hebben wij een gezamenlijke bijeenkomst. Deze keer hebben we het 

afgelopen jaar geëvalueerd en de meerwaarde van de stichting besproken. Ook 

hebben we met hen gebrainstormd over het meerjaren strategisch beleid, 

waardoor we echt inhoudelijke zaken konden uitwisselen.  

 

Vorige week, 13 december, was er een nieuwe vergadering. Hierbij hebben wij 

ingestemd met het meerjaren beleidsplan, wat inmiddels afgerond en 

vervolledigd was. Hierin zijn mooie ambities te lezen voor de komende jaren. 



Helaas hebben wij niet kunnen instemmen met het voorstel wat gedaan was voor 

de facilitering van de medewerkers van de Ambulante dienst. De bestuurder zal 

onze opmerkingen hierover meenemen naar het volgende MT overleg. Dit 

betekent wel dat de regeling nog niet in januari in kan gaan, zoals oorspronkelijk 

de bedoeling was. Verder hebben wij deze avond de vorig jaar ingevoerde 

klachtenregeling geëavalueerd. 

 

Wij willen jullie via deze weg hele fijne kerstdagen en een goed 2018 wensen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer er in het nieuwe jaar zaken bij jullie spelen waarvan je denkt dat deze 

op bestuursniveau aangekaart zouden moeten worden, horen wij natuurlijk graag 

van jullie! Benader hiervoor de afgevaardigde van je afdeling, of de 

bestuurssecretaris (Margo Jenniskens) onder vermelding van agendapunt MR.  

 

Namens de MR, 

 

Franca van den Berg 

 
 


