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WELKOM 

 

Nieuwe directeur/bestuurder 

Alice Geessink is per 1 januari 2022 op de mytylschool gestart als directeur/bestuurder. Zij volgt 

Gerard Kusters op, die op die datum afscheid nam. 

Een wisseling in schoolleiding 

Annemieke Kruse is per 1 mei op de Mytylschool komen werken als schoolleider SO. Zij werkt 

samen met Marianne Meeuwis, die de VSO onder zich heeft. 

Deze functie is nieuw in het nog te voltooien functieboek. De functie ‘teamleider’ is daarin 

opgeschaald naar de functie schoolleider.  

Nieuwe leden in de Raad van Toezicht 

Voorzitter Sandra van den Nieuwenhof heeft per 1 augustus 2021 vier nieuwe collega’s in de RvT 

mogen verwelkomen. Dit zijn Janine Kliphuis, Toine Zopfi, Hans Nijskens en Isabelle Diepstraten. 

Nieuwe leden in de MedezeggenschapsRaad 

Ook in de MR zijn nieuwe leden aangetreden. Vanuit het personeel zijn dit Angela Laarhoven en 

Bram Zeegers, voor de oudergeleding Mirjam Rademaker. In de MR zitten verder namens ouders: 

Lizette de Hond (voorzitter) en Inge Kegel, en namens het personeel Annette de Bruijn (secretaris).  

 

 

 

 

 

De MR is verheugd over alle nieuwe aanwinsten en ziet uit naar een vruchtbare samenwerking. 
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DE OPDRACHT VAN DE MR 
Het schoolbestuur bestuurt en draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor die besluiten. De 

medezeggenschapsraad denkt mee, controleert en corrigeert waar nodig. Beide partijen 

respecteren elkaars positie en geven elkaar de ruimte om die in te vullen. 

 

De MR ontvangt daarom voorstellen en beleidsstukken, overlegt met de achterban (ouders en 

personeel), adviseert en bevraagt de directeur/bestuurder over het stuk en (indien wettelijk bepaald) 

stemt ermee in. Wanneer er geen instemming wordt gegeven aan een beleidsplan of -voorstel kan 

het door het MT niet worden uitgevoerd. Er zijn dan drie mogelijkheden: (1) het voorstel wordt 

ingetrokken, (2) het voorstel wordt aangepast en opnieuw aan de MR voorgelegd of (3) de zaak 

wordt voorgelegd aan de geschillencommissie. In de meeste gevallen zal dit minnelijk verlopen en 

wordt het beleid in goed overleg gemaakt. 

 

De MR heeft ook een inititatiefrecht: daarmee kan de MR zelf een standpunt of voorstel doen bij het 

MT of de RvT. Een initiatiefvoorstel kan zowel vanuit de volledige MR of een deel ervan voortkomen, 

dus alleen de ouders of het personeel. De schoolleiding beslist zelf wat gebeurt met het voorstel. 

Een voorstel zal dus niet altijd opgevolgd worden. Binnen drie maanden ontvangt de 

medezeggenschapsraad een schriftelijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 

De MR-leden zorgen ervoor dat ze hun taak goed kunnen vervullen. Ze zijn op de hoogte van 

relevante wetten en regels, houden hun vakliteratuur bij en volgen scholing. Om dit mogelijk te 

maken stelt het schoolbestuur alle redelijkerwijs benodigde faciliteiten beschikbaar. 

 

De MR wil zichtbaar en 

benaderbaar zijn. Vragen en 

onduidelijkheden kun je altijd 

kwijt bij de MR-leden via Teams, 

via  MR@mytylschoolroosendaal.nl 

of door een MR-lid op te zoeken 

in school. 

De vergaderingen zijn in 

beginsel openbaar, dus 

iedereen, ouder of collega, is 

uitgenodigd aanwezig te zijn. 

Stemmen mag niet: dat mogen 

alleen de MR-leden. 

  

mailto:MR@mytylschoolroosendaal.nl
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OVERZICHT VAN OVERLEGMOMENTEN 
 

De MR heeft in het  schooljaar 2021-2022 acht keer vergaderd.  

De data van de vergaderingen waren  

15-09-21, 14-10-21, 23-11-21,  19-01-22,  09-03-22,  11-05-22, 22-06-22 en 13-07-22 

 

De MR heeft in het  schooljaar 2021-2022 eenmaal met de RvT overlegd.  

Op 9 maart zijn twee nieuwe leden van de Rvt in het gebouw rondgeleid en hebben zij informeel 

kennisgemaakt met de MRleden. 

Door de onrust veroorzaakt door corona en de vele wisselingen dit schooljaar (MT; RvT en voor het 

volgend schooljaar nieuwe leden van de MR) heeft de MR aan de RvT voorgesteld om pas na de 

start van het nieuwe schooljaarweer een gezamenlijke vergadering te plannen. De RvT was hiermee 

akkoord. 
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BEHANDELDE THEMA’S 

Schoolplan 

Het school plan, met bijbehorende missie, visie en kernwaarden is vele malen besproken in de 

MRvergaderingen. Het vorige schoolplan had als einddatum januari 2020 en was dus niet meer 

actueel. 

Het MT heeft hier veel tijd en moeite in gestoken. Informatie, input en wensen zijn opgehaald bij 

personeel en meerdere dagen zijn gespendeerd aan het verhelderen van de gewenste koers. 

Aan het einde van het schooljaar was het nieuwe plan gereed.  

Taakbeleid 

Het taakbeleid, het overzicht van werkzaamheden die per collega dienen te worden uitgevoerd 

binnen de uren van zijn normjaartaak, is met de stafmedewerker Kwaliteit besproken. Met de 

personeelsgeleding van de MR is de lijst met taken, werkgroepen en commissies bekeken en 

uitgedund. Ook taken die onder schooltijd werden uitgevoerd (dat wil zeggen met vervanging in de 

klas) zijn aangepast in de takenlijst: deze worden voortaan vermeld als ‘gefaciliteerd’ en gelden dus 

niet meer als taakuren buiten de lesgevende uren. 

Aan het einde van het schooljaar is het programma Cupella in gebruik genomen waarmee de 

normjaartaak helder en overzichtelijk kan worden weergegeven en digitaal opgeslagen. 

Formatieplan en functieboek 

De MR had over het formatieplan enkele vragen, die naar tevredenheid zijn beantwoord of 

aangepast.   

Het functieboek/ functiehuis is nog altijd niet klaar. In de laatste vergadering werd aangegeven dat 

het MT hoopte dat het functieboek voor de zomervakantie in concept af zou zijn. Dit is helaas niet 

gelukt. De MR vindt dit erg jammer, maar begrijpt dat niet alles direct klaar kan zijn. 

ARBObeleid 

Vanuit het team is een collega aangesteld met als taak HR en ARBO-coördinator.  

Het ARBO-beleid wordt gemoderniseerd.  
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Reglement diplomering VSO 

Vanaf het schooljaar 2021/2022 hebben leerlingen die onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte 

uitstroomprofiel van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), recht om hun schoolloopbaan af te 

kunnen ronden met een schooldiploma. Dit schooldiploma geeft de doelgroep de erkenning die zij 

verdienen en zorgt voor meer kansengelijkheid in het onderwijs. Met het schooldiploma kunnen de 

leerlingen van het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel aantonen welke resultaten zij tijdens hun 

schoolloopbaan hebben behaald en het voortgezet onderwijs afronden. 

Marianne Meeuwis heeft voor onze school de protocollen en reglementen diplomering uitgewerkt en 

de MR is hier mee akkoord. 

NPO-gelden 

Het was in eerste instantie niet helemaal duidelijk of de MR instemmingsrecht had op de keuzes 

waaraan het NPO-budget zou worden besteed. Na overleg met de bonden en het opzoeken van 

informatie werd helder dat het MT inderdaad de besteding ter instemming aan de MR moest 

voorleggen. Hierover is goed overleg gevoerd en de gelden zijn inmiddels verdeeld.  

Voorstel vanuit het MT was om budget dat overblijft van de NPO-gelden te besteden an 

werkdrukverlichting voor de OA’s: onder andere de busdiensten werden door een aantal collega’s 

gezien als zwaar en werkdrukverhogend. Inmiddels is dat opgelost door een andere verdeling.  

Er is wel werk gemaakt van de schoonmaak van het VSO—gebouw; doordat daar nu permanent 

lesgegeven wordt was zelf onderhouden van dit gebouw niet meer wenselijk.  

Communicatie 

Er is door het MT nagedacht over het stroomlijnen en gelijktrekken van alle 

communicatie tussen ouders, leerlingen, onderwijsmedewerkers, 

revalidatiemedewerkers en MT. Gekozen is voor primaire communicatie via het 

PARRO-portaal. Mail is niet altijd AVG-veilig en wordt zo weinig mogelijk 

gebruikt. Ook onderling verdient het de voorkeur via Teams te communiceren in 

plaats van mail.  

Ouders krijgen voortaan meer gestandaardiseerde informatie voorafgaand aan allerlei rapportages 

en gebeurtenissen gedurende het schooljaar, via ouderbrieven en factsheets. 

De MR geeft aan dat het niet altijd wenselijk, mogelijk of nuttig is als een leerling aansluit bij een 

bespreking en vraagt of het zinnetje ‘de leerling is altijd aanwezig bij besprekingen die over hem of 

haar gaan’ uit de factsheet kan worden verwijderd of voorafgegaan door ‘indien mogelijk en 

wenselijk’. 
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Nieuwbouw 

In het eerste halfjaar van het schooljaar is input gezocht voor de (mogelijke) nieuwbouw van de 

Mytylschool op het terrein van het nieuwe Bravis-ziekenhuis. Hiertoe is een Teams-overleg 

georganiseerd met alle collega’s, zowel van de school als van Bravis.  

Inmiddels is gebleken dat de plannen zoals die er leken te liggen niet zo vastomlijnd blijken. De 

procedure zal opnieuw moeten worden gestart en de stappen opnieuw doorlopen.  

De MR gaat dit proces de komende jaren met interesse volgen. 

Jubileum-feestweek 

De plannen voor de viering van de feestweek zijn zonder overleg met de MR gemaakt, en dus ook 

zonder overleg met de (personele) achterban. Dit is in één van de werkvergaderingen ter sprake 

gekomen als niet de wenselijke werkwijze. De MR hoopt dan ook dat wanneer er nogmaals een 

bijzonder jaar op stapel staat en hiervoor grootse plannen zijn dit vooraf met haar wordt overlegd. 

De MR wil overigens de collega’s die in allerlei werkgroepen hebben plaatsgenomen om alle 

festiviteiten tot een goed einde te brengen erg bedanken voor hun enorme inzet en toewijding. Het 

was een geweldig feestjaar. 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

11 

INSTEMMINGEN 
De MR heeft in het schooljaar 2021-2022 ingestemd met  

• In het functiehuis opnemen van een functie ICT—medewerker 

• De klachtenregeling en de regeling vertrouwenspersonen 

• Het ARBObeleid 

• Het taakbeleid (PMR) 

• Het vakantierooster 

• De besteding NPO-gelden 

• Het werkverdelingsplan 


