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Samenvatting MR-vergadering 1 februari 2023 

Aanwezig: Anne Tops, Lieke Jonkers, Maartje Vissers, Maud van Lier (personeelsgeleding). Ralf v.d. 

Boogaard, Ronald v.d. Ven, Twan van Tiel (oudergeleding); Peter van kreij (directeur) en Antonita van 

Hoof (voor samenvatting) 

Naamgeving en huisstijl: In de volgende Oudernieuwsbrief worden ouders/verzorgers geïnformeerd 

over de aanstaande naamsverandering van ons VSO in “Van Dijk-college’.  Het SO behoudt de naam 

“Antoon van Dijkschool’. Bij de keuze hiervoor zijn de werkgroep ‘Visie’, het team en de 

leerlingenraad betrokken.  In samenhang hiermee wordt er gewerkt aan een nieuwe huisstijl en zal 

deze worden doorgevoerd in documenten als de school/jaargids, folders en nieuwe website.  

 

Financiën / formatie / Gebouw: Peter van Kreij geeft toelichting op het begrotingsresultaat ’22 op 

bestuurs- en schoolniveau. Onze school heeft ’22 met een positief resultaat afgesloten. De 

bestuursbegroting ’23 ligt nog ter vaststelling voor bij GMR en Raad van Toezicht.                                                                                              

Uitgangspunt voor onze begroting is dat de gelden zoveel mogelijk direct ten goede komen aan het 

onderwijs aan onze leerlingen.  

 

In februari jl. zijn er 14 leerlingen ingestroomd op een passende plek in bestaande groepen. Voor het 

komend aantal wordt nog flinke toename van het leerlingaantal verwacht. De directie is in gesprek 

met het bestuursbureau over de consequenties van deze verwachte groei van het leerlingaantal voor 

de formatie en gebouwelijke indeling * én over de ruimte in begroting ’23.                                             

*Het SWV PO (medegebruiker van ons schoolgebouw) verhuist naar een andere locatie en met de 

BSO wordt naar alternatieven in en zonodig in de nabijheid van ons gebouw gezocht. Ook de klassen 

van Binderen, Haas en Kikker, willen we bij ons in de buurt houden.  

Het formatieplan ’23-’24 wordt geagendeerd voor de MR van 5 april a.s. Dan wordt er tevens kennis 

gemaakt met de nieuwe directeur en zal ook dhr. Prumpeler, nieuw lid GMR vanuit de 

ouders/verzorgers Antoon van Dijkschool, worden uitgenodigd. De MR ontvangt het concept-

formatieplan ruim vooraf ter voorbereiding en bespreking in de PMR en MR. De PMR heeft 

instemmingsrecht.  

Het MT heeft onlangs besloten dat de kookplaten aangepast worden aan het moderne koken, dus 

minder op gas.  
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MR: Lieke Jonkers is terug van zwangerschapsverlof; De Raad bedankt Anne Tops voor haar inzet en 

betrokkenheid gedurende het verlof van Lieke.  

Desgevraagd zal Twan van Thiel per 1 februari a.s. zijn lidmaatschap van de oudergeleding MR met 

een 2e termijn verlengen.  

Bespreking Gesprekscyclus (conform planning in het Activiteitenplan MR):                                      

Vooralsnog wordt de DDGC als tool voor de gesprekscyclus gehandhaafd. Deze wordt onder meer 

gebruikt bij uitvoering van het beleid ‘carrièreperspectief/dubbele schalen diverse OOP-functies’* en 

op termijn van het nieuwe SSOE-beleid voor Duurzame Inzetbaarheid. *Het voorstel van MT over hoe 

zij dit op onze school stapsgewijs willen doorvoeren, ligt ter beoordeling bij de PMR.   

Vakantieplanning: De MR ontvangt deze z.s.m.; Retour volgende vergadering. 

Er is geen nieuws vanuit de Leerlingenraad. 

Kwaliteitsbeleid: Ter beoordeling van de kwaliteit van ons onderwijs op een aantal hoofddoelen van 

SSOE ontvangen ouders/verzorgers in de week van 6 maart a.s. een –niet geanonimiseerde- 

vragenlijst. Ook personeel en stakeholders zullen op die manier bevraagd worden hoe zij de kwaliteit 

van ons onderwijs beoordelen. Nadien krijgen respondenten te horen wat er met de 

onderzoeksresultaten wordt gedaan.  

Eind maart a.s. vinden vanuit SSOE de interne audits weer plaats.  

  



 
VERGADERDATA MR AVD SCHOOLJAAR 2022-2023  

PMR (personeelsgeleding + directeur)  

Maandag van 15.30 - 16.30 uur   

Vastastellen agenda MR vergadering  

MR vooroverleg (ouder/personeelsgeleding)  

Woensdag van 19.00 - 19.30 uur  

MR vergadering:   

(ouder-/personeelsgeleding + directeur)  

19.30 - 21.00 uur   

23 januari 2023  1 februari 2023  

27 maart 2023  5 april 2023  

22 mei 2023  31 mei 2023  

26 juni 2023  5 juli 2023  

  

Te agenderen:  
  

Augustus/september   Vaststellen jaarverslag MR  

  Planning scholing en cursussen   

  Vaststellen/kennisnemen van jaarbegroting 
MR  

  Agendavoorstellen activiteitenplan inplannen  

  Onderwijsresultaten  

Oktober/november   Overzicht formatie na teldatum 1 oktober  

  Schoolplan en koersplan SSOE  

  Meer jaren formatiebeleid  

Januari/februari  Schoolgids  

  Vakantieplanning AVD  

  Beoordelingsbeleid zie activiteitenboek  

  Uitvoering CAO functiewaardering   

  Formatieplan delen met MR   

  MR regelement   

  MR statuut   

Maart  Begroting  

  Vaststellen formatieplan komend schooljaar  

  Monique Gijsberts uitnodigen ARBO  

  Veiligheidsbeleid zie activiteitenboek  



April  Werkverdelingsplan AVD  

  Gesprekkencyclus zie activiteitenboek  

  Vaststellen schoolgids komend schooljaar  

  GMR uitnodigen  

Mei   Evaluatie werkverdelingsplan afgelopen 
schooljaar  

  Vaststellen vergaderrooster MR  

  Bespreking uitgangspunten   

Werkverdelingsplan en evaluatie vorig 
werkverdelingsplan  

  Aandacht voor werkdrukverlagende middelen  

  Klachtenregeling   

Juni/juli  Evaluatie schoolplan/jaarplannen  

  Vaststellen werkverdelingsplan   

  

Aanvang en aftreden MR:   
  

   Lid vanaf:   Aftreden per:   

Ronald van de Ven   Oktober 2018   Oktober 2024 (tweede termijn)    

Twan van Tiel   Januari 2020   Januari 2023   

Ralf van den Boogaard   Januari 2022   Januari 2025    

Lid personeelsgeleding:   Lid vanaf:   Aftreden per:   

Lieke Jonkers*   Augustus 2020   Augustus 2023   

Maud Van Lier   November 2020   November 2023   

Maartje Vissers   Januari 2022   Januari 2025    

*Anne Tops (vervangster verlof 
Lieke Jonkers)  

Juli 2022  Januari 2023   

  

VERGADERDATA GMR SSOE SCHOOLJAAR 2022-2023  

   

Agendaoverleg  

maandag 16.00-17.00 uur  

   

Locatie:  

GMR Vooroverleg   

woensdag 19.30 – 21.00 uur  

   

Locatie:   

GMR overlegvergadering 
woensdag 19.30 – 21.30 uur  

   

Locatie: roulerend  



Indien nodig nader te 
bepalen  

   

VZ en AS GMR en   

Bestuurder SSOE  

MS Teams  

   

   

GMR-leden zonder 
bestuurder  

Bestuursbureau SSOE EHV  

A. van Dijkschool Helmond  

   

GMR-leden met bestuurder  

   14 september 2022 start 
GMR  

(locatie AvD)  

   

   

   

   

   

12 september 2022  

   

28 september 2022  

   

05 oktober 2022 (Ehv)  

   

21 november 2022  

   

07 december 2022  

   

14 december 2022 (AvD)  

   

16 januari 2023  

   

08 februari 2023  

   

15 februari 2023 (Ehv)  

   

   

27 maart 2023  

   

12 april 2023  

   

19 april 2023 (AvD)  

   

22 mei 2023  

   

14 juni 2023  

   

21 juni 2023 (Ehv)  

   

Overleg met Raad van Toezicht  

   

Themavergadering met RvT  

   

24 november 2022  

   

19.00 – 20.30 uur  

   

Jaarlijks overleg GMR - RvT  

   

30 maart 2023  

   

19.00 – 20.30 uur  

   

Overleg MR – GMR  

   

Bijeenkomst GMR/MR (evt. 

met bestuurder/directeuren)  

   

   

 01 maart 2023  

19.00 – 20.30 uur  

   

Locatie Ehv  

   



   

   

  

  

  

  

   

 

 

 

 


