Agenda deelraad Odyzee

Datum
Locatie
Aanwezig
Voorzitter
notulist

6-4-2017, 20.00
Kloetinge
Tjorven, Suzanne, Paul, Tonia, Matthieu, Marcel
Matthieu
Marcel

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

Onderwerp

voorbereiding

Status / onderwerp

1.

Opening en vaststellen agenda

voorzitter

Verzetten volgende vergadering 15 juni MIDDELBURG
20.00
Schoolgids

2.

Ingekomen stukken

secretaris

Congres medezeggenschap: leerpunten
-Uitleg workshops Amersfoort door Matthieu
- Trainer aob medezeggenschap – vragen kunnen
telefonisch

4.

Status actiepunten

Zie vorige notulen

Oudergeleding GMR → Tjorven gaat 11 april mee.

5.

Nieuws GMR

Marcel

Bespreking agenda 11 april

6.

Nieuws MT

Tonia

Vanuit de week ‘Autisme by the sea’ is er een open dag
georganiseerd voor ouders en belangstellenden. Groot
succes door ouders en bezoekers benoemd. Open middag,

3.

7.

Nieuw OPR

Paul

8.

Opstellen brief werkboeken

Matthieu

niet om te werven, maar om te tonen wat we doen en
leerlingen de gelegenheid te bieden hun school te laten
zien.
Tonia benoemt : Odyzee is een school voor rustige,
internaliserende problematiek. Dat is in de gesprekken
met de bezoekers positief voor het voetlicht gebracht.
Locatie Middelburg gaat naar de Eisenhouwerlaan in
Middelburg. 4 roepen Odyzee en 3 groepen OPDC. Dit
geldt voor langere tijd.
Het formatieplan wordt gemaakt nav het meerjaren
formatieplan. Criteria van inzet. Categorieën voor
afvloeiing. Directie, leerkrachten, oop ( assistenten,
orthoped., psych, cong.) in cohorten. Waar wordt onze
school het meest vertegenwoordigd. Met de minste
dienstjaren zou er dan het eerst uitgaan wanneer het
aantal leerlingen terugloopt. PGDR instemming voor
criteria van inzet.
Formatieruimte wordt binnen Respont uitgezet.
Reguliere formatie
Veel aanmeldingen, ook uit West-Brabant.
OPR-raad: 10 mei inspectiebezoek. Er wordt ook met
ouders gesproken. Hoe draait de opr? Tlv toekenning. Is de
begroting overschreden, dan worden er geen nieuwe TLV’s
afgegeven.
Twee leden van de OPR zijn met een studiedag mee
geweest. Zij hadden een dubbel gevoel doordat ieder
probeert zijn eigen belangen het best te kunnen beheren.
Hoe kijkt de inspectie naar de balans tussen het belang van
de kinderen en het beheersen van de budgetten.
Vorig jaar is de brief verstuurd en toen besproken. Nu zal
de brief in de DR besproken worden voor versturen.
Marcel stuurt deze mee.

9.

Ouderbijdrage / kosten kamp

-

Discussie over de ouderbijdrage en de activiteiten die
daaruit betaald worden.
Kosten schoolkamp onderbouw zijn niet veranderd.
Punt van bespreking is het brengen van de kinderen naar
de kamplocatie. Is daar over nagedacht?
Marcel zoekt wetgeving kamp op.

10.

Protocol fysiek ingrijpen

-

Is medewerker op persoonlijke titel aanspreekbaar?
Marcel maakt dit bespreekbaar in de GMR

11.

TLV odyzee/BVW

-

Is besproken.

12.

Evaluatie gelijke-dagen-model
personeel

-

Afgesproken is niet te evalueren.

13.

Rondvraag

-

Aan AOB wordt gevraagd hoe de instemming verloopt voor
de brieven van de werkboeken.
Huiswerk: vraag gestuurd in de bovenbouw of bij overstap
naar regulier onderwijs ter voorbereiding op het
vervolgonderwijs. Voorbeeld van een huiswerkklas,
ondersteunend of remediërend.
Paul: DR zou aan ouders aan kunnen geven dat het zinvol is
een enquête te houden nav vragen die spelen.
Ouders benoemen dat ouders uit school ook voor inspraak
bij de oudergeleding terecht kunnen.
Suzanne: Op FABlab/ ZB zijn bijeenkomsten voor het
makersplatform, makerseducatie om te facilliteren naar
scholen.

