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MR DEELRAAD 
  

CONTACT 

MR Het Passer College is een deelraad van 
De Piloot. De MR als deelraad regelt de 
inspraak op een nevenvestiging(en) zonder 
eigen BRIN-nummer. Leden praten mee over 
het beleid dat specifiek over die vestiging(en) 
gaat. Onze vestgingen zijn Het Passer 
College Lage Land, - Overschie, - Hillevliet 
en - De Klein Coolstraat (B!TS). 

 

 

 010-2094100 #1 

 mr@hetpassercollege.nl 

 www.hetpassercollege.nl 

WAT IS ER BESPROKEN? 

  

VERGADERINGEN 
19.00 uur, locatie Lage Land 

Instemming 
De MR heeft ingestemd met: 

- Het dyslexie protocol 
- De zorgstructuur 

Deze documenten komen op de website te staan. 

  
17 september 2019 

29 oktober 2019 

26 november 2019 

21 januari 2020 

17 maart 2020 

21 april 2020 

09 juni 2020 

07 juli 2020 

Begroting 
Dhr. Groenendijk heeft de begroting toegelicht.  

Het SO (Piloot) en het VSO zijn samen een brinn nummer 
en moeten elkaar in balans houden. In de periode 2015 – 
2019 zijn er grote tekorten te zien bij het VSO in verband 
met leerlingengroei en een bekostiging die je pas een jaar 
later daarover krijgt. SO compenseert met overschotten. 
De komende jaren worden er tekorten bij het SO 
verwacht omdat daar het leerlingenaantal groeit (nieuwe 
locatie) en voor het VSO wordt een stabiel 
leerlingenaantal verwacht. 

 

 
 

 

VRAGEN / IDEEËN 

Andere onderwerpen 
Zorgstructuur: De MR vindt één orthopedagoge voor 
vier locaties wel weinig. Er gaat gekeken worden of dit 
anders kan. 

Zorgkalender: Is een helder document. Is het gebruikte 
instrument SCOLL geschikt voor de doelgroep? Hier 
wordt door een werkgroep binnen school naar gekeken. 

Dyslexieprotocol: De dyslexietraining is altijd buiten 
school. 

Beleid Gezonde School: komt de volgende vergadering 
aan de orde. 

  

Binnenkort organiseren wij een interessante 
ouderavond: Ontdek Autisme. Wij hopen op een 
grote opkomst. Houdt uw e-mail in de gaten! 

 

Heeft u vragen of ideeën voor de MR? 
Stuur ons een e-mail en wij proberen u zo spoedig 
mogelijk antwoord te geven. 

 


