Agenda deelraad Odyzee

Datum
Locatie
Aanwezig
Voorzitte
r
notulist

1-2-2018 20.00
Middelburg
Charda, Tjorven, Hedy, Paul, Kim, Matthieu
Matthieu
Marcel

Onderwerp

status

status
Info: informerend
D: discussie
I: instemming DR
A: advies DR
IP: instemming personeel
IO: instemming ouders

notulen

1. Opening en vaststellen agenda info

Tonia en Leontien afwezig.
Whattsappgroep voor de dr

2. Ingekomen stukken

info

3. Status actiepunten / notulen

info

Pesten ouderavond.
Congres AOB in Amersfoort
Schrijven van ouder Barbara van de Zande, moeder van Luc van de Zande.
Klacht. Mail dat er te weinig pc’s beschikbaar zijn. Kwestie huiswerkvrije
school. In het vervolg onderwijs wordt het als gemis ervaren.
Voorstel Hedy jaarplan te schrijven/ advies schrijven. Leuze huiswerkvrije
school, is de term reëel? Geen huiswerk is uitzonderingsterm, geen regel.
Stuk schrijven over de term huiswerkvrije school voor 9 april 2018
Opzet van de dr in twee delen: eerste deel van de vergadering Tonia er bij,
tweede deel niet.
Begin geven aan jaarplan: format, geeft Tjorven door aan Hedy.
Speerpunten van Yvonne, Belinda en Tonia.
Jaarplan is al een doel op zich om de dr te profileren.
Matthieu stuurt nogmaals de uitnodiging van de dropbox.
Extra vergadering plannen voor opzet jaarplannen. GMR – jaarplan als

Actie (wie + tijdpad)

Huiswerkvrije school als
agendapunt.
9 april, volgende dr
vergadering op de
agenda.
Jaarplan schrijven:
adviezen naar de school;
budget;
5 maart etentje
Tussen 5 maart en 9
april nog een overleg

leidraad gebruiken.
Verzoek aan ouders of er een ouder is die in 70 tekens iets positiefs wil
schrijven.
Ouder benoemt teleurstelling dat ouders die zijn gevraagd niet verder worden
betrokken. Festiviteiten benoemt men als uitgelezen reden deel te nemen
door ouders.
Er is voor DR geen budget.

plannen.

Ouders maken zich zorgen over het leraar/ personeels-verloop in 3T.
Inwerkprotocol verloopt in so beter dan in vso.
Ouders zijn teleurgesteld over de communicatie naar de ouders.
Voordracht dhr. Leo Blok als lid RvT Respont. Is niet akkoord bevonden
vanwege de GMR statuten.

4. Nieuws GMR

info

5. Nieuws MT

info

6. Nieuw OPR

info

13 februari volgende februari.

7. jaarplannen

Info / I

http://www.voo.nl/info/Schoolplan_in_het_primair_en_voortgezet_onderwijs
Jaarplannen zijn al gepresenteerd zonder instemming DR.
Standpunten/ doelen kun je inplannen in de jaarplannen.

8. Training DR

Info / D

Voorstel: dinsdag 3 april aanmelding voor de cursus via Jochum.

9. Informatie avond pesten
- Hulp ouders
- Inventarisatie
onderwerpen

info

Zijn er ouders die bij de ouderavond willen helpen met koffie schenken en
hand en spandiensten.
– digitaal pesten

Doorschuiven naar 9
april.

Matthieu vraagt bij
Suzanne na. Tjorven
vraagt aan Leontien of
zij de 21e maart deel wil
nemen.
Mogen leerlingen mee
naar de ouderavond?
Pestprotocol uitleggen.

Invloed vloggers.
10.Etentje deelraad

Info

11.fotograaf

Info / A

Voorstel so fotograferen door Irene, het vso door Matthieu of Anda.

-

Geen

12.
13.Rondvraag

