notulen deelraad Odyzee

Datum
Locatie
Aanwezig
Voorzitter
notulist

9 april 2018, 20.00
Kloetinge
Tjorven, Tjarda, Kim, Matthieu, Hedy, Tonia, Marcel
Matthieu
Marcel

Onderwerp

status

1.

Opening en vaststellen agenda

info

2.

Ingekomen stukken

info

3.

Status actiepunten

info

4.

Nieuws MT

Info

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

Notulen

Vso havo-lijn. Van havisten steeds meer
vaardigheden gevraagd. Landelijk standaard 6
jaar havo. Werken met huiswerk, maar dan wel
gestructureerd. Huiswerk in agenda.
Huiswerkklas. Pilot na de meivakantie. Huiswerk
voor-bespreken, maken, nabespreken vanaf havo
1. Gemiddelde van 60 minuten per keer,
tweemaal per week. Leren huiswerk maken.
Benoemd wordt dat het voor alle niveaus
wenselijk is. Maatwerk blijft uitgangspunt.
Balans opmaken na 6 weken.
- Tonia benoemt de privacywet,

Actie (wie + tijdpad)

-

Start van de groepen in ZeeuwsVlaanderen hangt samen met de groepen
die in de Tweern zitten.

5.

Plan deelraad/ taakverdeling
volgend jaar. (zie vorige
notulen)

Om een plan te maken moeten we kunnen beschikken
over een beleidscyclus. Marcel checkt in GMR stukken
wat de beleidscyclus in naam is.

Beleidscyclus – Marcel
Begroting 2019 ( scholing,
servicepakket AOB, spreker, ) –
Marcel
Rooster van aftreden – Kim

6.

werkdrukakkoord

Werkdrukakkoord is besproken Tonia met de pg van
de dr.
Wat kunnen we doen in het beleid?
Top drie maken, brief opstellen met bevindingen.

Onderbouwen hoe we het
inzetten van een extra kracht
zien.
Vrij-roosteren is een optie.
Er is een enquête door Matthieu
gemaakt welke uitsluitsel moet
geven wat de wensen/
mogelijkheden zijn.

7.

Nieuws GMR

Info

-

-

-

8.

Nieuw OPR

info

Vervangingsbeleid (instemming gmr-en)
2a, b (volgt na DO)
Informatiebeveiligings- en privacybeleid Plan van aanpak - Paraplubeleid ‘IBP’
(advies gmr-en)
MeerjarenbegrotingBestuursformatieplan
18-19/ meerjarenformatieplan
(instemming pgmr-en) 5 (volgt na DO)
Strategisch hrm-beleid (instemming
pgmr-en)

Paul afwezig

9.

Staking

Info / D

10. Training DR

Info / D

11. Nieuwsbrief + lid
oudergeleding Middelburg

info

12. werkboeken

Info / D

13. Rondvraag

-

