Nieuws vanuit de MR – februari 2021
De eerste MR vergadering van 2021 vond online plaats op 9 februari. Veilig vanachter een scherm.
In het voorlopig inspectierapport staat dat de Bodde meer mag sturen op resultaten en opbrengsten om te
komen tot professioneel eigenaarschap van personeelsleden. Directeur Stephan Gijsman ziet graag dat de
personeelsleden meer betrokken worden bij het bepalen van deze resultaten. De teamleden geven aan welke
resultaten en opbrengsten ze willen behalen en welke ideeën en beelden ze hebben bij professioneel
eigenaarschap.
Biezonderwijs is het overkoepelende samenwerkingsverband van het speciaal onderwijs in Tilburg. Zij werkt
een strategische koers uit voor een periode 2021-2025. De Bodde stelt op basis daarvan een jaarplan op in de
vorm van een ontwikkelagenda. De teams van de Bodde gaan resultaatgericht werken met een eigen
teamagenda.
De Corona richtlijnen op de Bodde worden nog steeds streng nageleefd. Ze werken op het VSO in bubbels,
spreken elkaar aan op hun verantwoordelijk en handhaven quarantaineregels voor leerlingen en
personeelsleden die in aanraking zijn geweest met besmette mensen. Dat betekent op 9 februari dat er geen
besmettingen zijn. Dat gaat niet vanzelf, daar werkt school hard aan.
De stakingsgelden worden mooi besteed. Met een deel van het geld koopt de Bodde buitenspeelgoed voor de
SO en VSO. Een deel besteedt school aan de personeelsbibliotheek en een deel aan de personeelsvereniging.
Zo profiteren de leerlingen én het personeel van deze gelden.
De MR vraagt aandacht voor de onderstaande vacature in de ondersteuningsplanraad van Plein 013.
Plein 013
De MR maakt alle ouders/verzorgers en personeelsleden attent op de volgende vacatures in de
Ondersteuningsplanraad Plein013, ook wel de OPR genoemd.
Wat doen de leden van de ondersteuningsplanraad?
1. ze praten mee over en hebben invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en
ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
2. ze denken mee over de manier waarop extra ondersteuning aan kinderen geboden kan worden;
3. ze bouwen kennis en kunde op over het bredere netwerk van scholen;
4. ze bouwen kennis op over Passend onderwijs.
Plein 013 zoekt nieuwe aanwas
Per 1 augustus 2021 is de OPR op zoek naar 7 nieuwe leden:
- 3x personeelslid + 2x ouder/verzorger regulier onderwijs;
- 1x personeelslid speciaal basis onderwijs;
- 1x ouder/verzorger speciaal onderwijs.
Route voor geïnteresseerden
1. De geïnteresseerde kandidaat meldt zich uiterlijk 28 februari 2021 aan via het mailadres opr@plein013.nl.
De kandidaten ontvangen van de OPR per email een uitnodiging om een korte persoonlijke motivatie op te
stellen, die zal worden toegevoegd aan de kieslijst.
2. Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen per geleding, zal er een verkiezing plaats vinden. Op 1 maart
2021 ontvangen dan alle MR-en per email een kieslijst.

3. De MR kiest dan één ouder (gekozen door de oudergeleding van de MR) en één personeelslid (gekozen door
de personeelsgeleding van de MR).
4. De uitslag en nieuwe leden van de OPR zullen bekend gemaakt worden in de week van 12 april 2021. De
nieuwe leden zullen als eerste op de hoogte gesteld worden, daarna worden de kandidaten en MR-en
ingelicht.

