Notulen deelraad Odyzee

Datum
Locatie
Aanwezig

8-2-2017
Kloetinge
Matthieu, Tjorven, Kim, Susan, Hedy, Tjarda, Tonia,
Leontien
Voorzitter Matthieu
notulist
Leontien

Onderwerp

voorbereiding

1. Opening en vaststellen
agenda

voorzitter

2. Ingekomen stukken

secretaris

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

Status / onderwerp

Actie

Wet WMS is gewijzigd. Modelstatuten zijn gewijzigd.
Kwaliteitsmedewerker moet hiermee aan de slag, Tonia vraagt dit na.

Tonia

Er is ook een wijziging in de vergoeding van gemaakte kosten van een
MR. Tonia en Matthieu bekijken dit.

Tonia, Matthieu > staat op agenda
voor GMR.

Congres medezeggenschap op 22 maart, Matthieu en Hedy hebben
interesse, Tjorven ook vanuit de oudergeleding.
Notulen vorige vergadering: Ouderavond wordt niet georganiseerd
door DR.
Tonia: Er kan een peiling uitgezet worden onder ouders of er behoefte
is aan een informatieavond. Personeel navragen hoe zij hierin staan.
3. Status actiepunten

Zie vorige
notulen

Matthieu vraagt na bij MT.

Bespreken in deelraad-personeel.

4. Nieuws GMR

Marcel

Marcel gaat navragen wat de scholingsmogelijkheden zijn voor de DR

5. Nieuws MT

Tonia

OPDC komt leeg te staan, ISK gaat daarin. Tonia vertelt over de
ontwikkeling van Odyzee locatie Middelburg. Medio Maart moet er
vanuit de gemeenteraad duidelijkheid zijn. Daar kunnen 4 klassen
Odyzee en 3 klassen OPDC in. Er zijn in totaal 8 lokalen, dus met een
re-start groep is het vol. Idee is dat leerlingen dan de praktijkvakken in
een ander deel van het gebouw kunnen volgen.

Marcel

Jaarplannen SO, VSO, MT
CVB jaarplan staat op het netwerk (?) Hedy checkt. Hedy checkt ook of
leerkrachten er toegang toe hebben. Tonia geeft aan dat zij punten
die daar besproken worden kenbaar maakt in vergaderingen en via de
nieuwsbrief van Respont. Tonia zal in de volgende teamvergadering
Tonia
het jaarplan MT bespreken, zodat de context van de onderwerpen die
besproken worden duidelijker zijn. Matthieu vraagt zich af of de
jaarplannen goedgekeurd moeten worden door de DR. Tonia gaat dit
navragen.
Concept vakantierooster; Tonia licht toe. Voorstel is om dit gelijk te
houden aan andere scholen in de regio en het advies te volgen.
Begroting 2018, Tonia licht de cijfers toe. Matthieu vraagt om de
uitgebreide versie van de begroting, Tonia geeft aan dat zij dit met
hem kan bespreken, Hedy wil ook meedoen, beiden uit interesse. Het
blijkt dat Odyzee een financieel gezonde school is. Hedy vraagt zich
nog af wie er nu bepaalt hoe het geld verdeeld wordt. Dit blijkt Theo
Hut te doen. De GMR keurt alleen de begroting goed, de DR hoeft/kan
dit niet goedkeuren.
Na de kerstvakantie is er gestart met een groep 3/4. De groei zet dus
nog door.

Tonia, Matthieu, Hedy

6. Nieuw OPR

Paul

Paul is de laatste vergadering niet geweest.
10 mei komt de inspectie Passend Onderwijs naar het
samenwerkingsverband Oosterschelderegio. Daar komen
gesprekstafels met personeel, OPR en ouders. Tonia zoekt ouders die
de school kunnen vertegenwoordigen. Paul gaat er naar toe.

7. jaarplannen

-

Jaarplan VSO
Biologie schoolbreed nieuwe methode invoeren en Engels klas 1
Er komen twee cultuur coördinatoren
Rekenen, heuristiek schoolbreed
Taal, nieuwsbegrip blijft behouden
Beleid t.a.v. een betere terugkoppeling vanuit de evaluatiebespreking
van de OPP’s. Tonia moet de uitstroom verifiëren van leerlingen.
Daarom moeten de OPP’s niet overschreven worden zodat zaken
teruggevonden kunnen worden.
Matthieu merkt op dat in het OPP het perspectief t.a.v. sociaal gedrag
staat omschreven dat niet terugkomt in het Perspectiefplan. Dit is in
ontwikkeling.
Social media; Matthieu merkt op dat hij ‘Kwetsbaar online’ heeft
bekeken van Indigo
Collegiale consultatie; Hedy merkt op dat er in het jaarplan
opgenomen kan worden dat ook leerkrachten van groep 8 en VSO 1
elkaar collegiaal consulteren.
Jaarplan SO , Kim licht toe
 Begrijpend lezen blijft een ontwikkelpunt

Tonia, Paul.




Spelling methode moet volgend jaar nieuw ingevoerd worden
Studievaardigheden, nieuwe methode ingevoerd; Blits

8. Opstellen brief
werkboeken

-

De brief voor de bijdrage van de werkboeken willen we veranderen.
Het komt op de DR agenda voor volgende keer

9. Evaluatie gelijke dagen
model

-

Evaluatie gelijke dagen
Moet er een evaluatie plaatsvinden van de invoering van het gelijke
dagen model? In de cyclus zou het passend zijn (peiling, invoering,
evaluatie). We doen hier verder niets mee

10. Ouderbijdrage

-

Ouders betalen een vrijwillige bijdrage, wie dit niet betaalt kan per
onderdeel betalen. Dan is de prijs hoger, weten ouders dit? Zou dat
aan ouders gemeld moeten worden? Dit moet nagevraagd worden en
de brieven moeten opnieuw bekeken worden. Actie voor laatste
vergadering dit schooljaar. Anda en Robert zouden dit kunnen komen
verantwoorden. Binnen de vergadering besluiten we dat we niet erbij
gaan zetten dat per onderdeel betalen duurder is

11. Pedagogische timeout

-

Wat is het beleid rondom een pedagogische time –out. Tjarda geeft
aan dat zij het pedagogische mist in de time-out. Haar zoon heeft een
gesprek gehad op school, is een dag naar huis gestuurd, maar heeft er
verder niets van geleerd. Tonia geeft aan wat een PT is. Over het
algemeen krijgen kinderen huiswerk mee en een individuele opdracht.
De leerkracht bepaalt de opdracht. Een PT is altijd maatwerk.

12. Protocol fysiek
ingrijpen

-

Protocol is aangepast door Respont. We schuiven dit punt door naar
de volgende vergadering.

13. rondvraag

-

Geen.

Matthieu

Deelraad-personeel?
Matthieu

