
Notulen MR De Kapstok Leerwerktrajecten 
Datum: Maandag 17 januari 2022 (gewijzigde data) 
Locatie: Via Teams 
Tijdstip: 15.15 uur – 16.30 uur  
Aanwezig: Wesley Westenberg, Jos Bulthuis, Leander Scholten, Rob Kroeze, Wendy 
Blokhuis, Janine Nijhuis 
Gedeeltelijk: Thyrza Hylkema, Sandy de Munck Mortier, Dina Bouwhuis 
A.m.k.: Karin Schuurs 

1. Opening  
Iedereen harte welkom, de beste wensen en Gezondheid gewenst.  

Actie: 
JB 

2. Vaststellen agenda   
• Agenda goedgekeurd 
• Besluitvorming komt terug bij punt 5.  

MR/MT 

3. Rondvraag 
geen inbreng 

- 

4. Notulen MR 27 september 2021 
             Akkoord bevonden 

Allen 

     
5. Mededelingen 

Basiscursus MR gevolgd door Wendy en Leander, beide hebben dit  
als een meerwaarde gevonden.  

 

WB/LS 
 

      5a.  In bijzijn van leden van de directie: 15.30 t/m 16.00 uur. 
• Corona “Stavaza” (stand van zaken).  

Op te merken is dat dat personeel voornamelijk thuis moet blijven, 
vanwege kinderen die eventueel besmet zijn met het Covid-virus.  
Bij Mota en Erve Olde Meule de vraag of er naar een 4-daags 
lesrooster moet worden uitgeweken. De druk is nu dermate hoog. 
Akkoord is hiervoor gegeven binnen dit MR overleg.  
Wel te letten op de stagiaires die naar de leerwerktrajecten gaan, 
dat zij niet te kort aan uren krijgen.  
4-daags lesrooster aan de Krabbenbosweg verloopt goed. Er zijn elke 
dag twee leerkrachten vrij geroosterd, om opvang te doen binnen 
school.  

• Voortgang nieuwbouw Hengelo.  
Voortgang Naamgeving school. Sandy is blij met de bekendmaking 
van de schoolnaam: Twents Vakcollege 't Woolde, en Twents 
Vakcollege Mota 
Binnen de Kapstok op diverse locaties is hierop positief op 
gereageerd.  Erve Olde Meule behoud haar eigen naam  
De Oplevering is mei 2022. 
Extra mooi te melden is dat onze Bestuurder de kersttoespraak hield 
op de nieuwbouw locatie en refereerde naar deze nieuw te bouwen 
school! 

 
 

MT 



• Q3 rapportage. 
Heldere rapportage. Q2 en Q3 lijken veel op elkaar. In 2022 gaan de 
scholen naar semesters i.p.v. kwartaal rapportage en blijft 
terugkomen binnen de MR.  

• Besluitvorming stukken.  
Over de ingekomen stukken, waar een besluit over genomen moet 
worden, is het verzoek om deze twee weken van tevoren te melden. 
Zodat leden van de MR dit rustig kunnen doorlezen. Directie doet 
hun best om dit voor elkaar te krijgen. 

• Ruimtegebrek bij Erve Olde Meule  
Dit is een schrijnende situatie. Thyrza geeft aan dat het zwaar is voor 
betrokkenen. Het ruimtegebrek heeft de aandacht van het bestuur 
van Attendiz 

• De Kleine Hoeve. 
Collega Gerard Schepers gaat aan het einde van dit lopende  
schooljaar stoppen, vervroegd pensioen. Vraag vanuit Oudergeleding  
of er opvolging komt voor hem, zodat de leerlingen het traject 
kunnen blijven volgen. 
Indien hier meer duidelijkheid over is zal dit gemeld worden. 
 

6. Taakverdeling binnen de MR.  
Voor iedereen is de taakverdeling duidelijk.  
Fysiek vergaderen heeft toch de voorkeur. Leander geeft als optie 
om eventueel in de gymzaal te vergaderen.  

Allen 

7. Ingekomen stukken 
• Rolagenda 
• Activiteitenplan MR De Kapstok 
• Notulen MT Kapstok 
• Kwartaalrapportage Q3 De Kapstok. 
• Enquête werkdruk locaties hoe en verder uitrollen? De werkdruk ligt 

overal even hoog. Om alles draaiende te kunnen houden is het 
belangrijk om in contact te blijven met collega’s. MR vindt het 
belangrijk om te sparren hoe er mee om te gaan. 
Ga met collega in gesprek. Belangrijkste is om zicht te blijven houden 
op de werkvloer. 4-daags rooster geeft verlichting, is de conclusie op 
dit moment. Helaas kan dit kan niet standaard ingevoerd worden.  

• Jaarverslag komt volgende vergadering aan de order, als zijnde 
ingekomen stukken.  

 
Jos  
Jos 
MR 
MR 
MR/MT 
 
 
 
 
 
 
Jos 

8. Conform jaarplanning 
Is opgevraagd door Wendy , iom Jos komt dit volgend overleg terug.  

 
Jos  

9. Sluiting 
Volgende vergadering blijft op data staan in april.  
Mocht het zijn dat er een vergadering tussentijds belegd moet 
worden wordt dit tzt ingepland.  
 

 



Volgende vergadering:  
7 febr valt uit en is verplaatst naar 4 april  
15.15 uur – 16.30 aan de Krabbenbosweg.  

 


