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Agenda en Notulen   19.20 

 

Datum en tijd  5 november 2019,  19.30-21.30 

Locatie Oude Bossche Baan , Eindhoven 

Aanwezig  
Aanwezigheidslijst MR 
centraal 
 

 
 
 
 

Agendapunten 

 Notulen: Besproken + Afgesproken/actiepunten  

.Opening 19.30  

1.Ingekomen stukken / 

2 Notulen vorige 
vergadering vaststellen  

goedgekeurd 

3 Concept 
veranderingsparagraaf  

 
WIL: governance; buitenstaander als voorzitter van algemeen bestuur. Hoe gaan 
jullie dit regelen en op wiens kosten? Hoe wordt die goed vormgegeven.  
Wil: Forum  
Wil: Gelden vanuit SWV naar scholen extra goed checken of het wel op de juiste 
manier besteed wordt. Het lijkt erop dat sommige scholen bepaalde projecten op 
meerdere manieren laten financieren. Erg creatief boekhouden.  
Mirjam: IRK krijgt komend jaar geen gelden meer? Staan nog wel VSV gelden bij 
baten maar geen lasten? Hoe zit dit nu. Zijn de IRK klassen er vanaf volgend jaar 
niet meer???? Waar is dat gebleven?? P 25 
Ellen: afkortingenlijst niet helemaal compleet (Zwo) 
Mirjam/Marty: steeds meer ondersteuning valt onder basisondersteuning en dat 
wordt vanuit de Lupsum bekostigt.  
Ellen: ambulante begeleiding cluster 3. Hoe wordt dit ingezet op de leerling of 
wordt de IB-er begeleid zodat dit op den duur afgebouwd kan worden? Wat is de 
rol van zo’n begeleider? Hoe worden deze uren gecheckt? Aantal begeleiders 
willen alleen met IB-er samen het werk verrichten. SVP uitleggen p19 
Marty: deze problematiek is zo groot dat ik daar geen IB-er op zet. Moet door 
een ambulant begeleider verzorgd worden.  
Ellen: activiteitenlijst niet concreet omdat er continue proces. Hoe moet je dit 
controleren welke criteria hanteer je, welke doelen moeten er in 2020 behaald 
worden??? 
Marty: hoe zit het met Niek´s opvolger. Kan die 1 schooljaar eerder al meelopen 
en kan hiervoor dan ook voldoende geld gereserveerd worden. Voorkeur van 
hele OPR. 
 



 

4.info avond 9 dec.  / 

5. update kandidaat 
nieuwe leden. 

/ 

6. onderwerpen / 
actepunten volgende 
vergadering 

/ 

7. Rondvraag  / 

  



 


