Notulen deelraad Odyzee

Datum
Locatie
Aanwezig

12 april 2016
Kloetinge
Heidi, Janneke, Marieke, Matthieu, Suzanne ( og), Paul (
og), Tonia, Kim, Marcel
Voorzitter Matthieu
Notulist
Marcel

Onderwerp

1.

Opening en vaststellen agenda
1. OPR Passend onderwijs
2. Notulen
3. Actiepunten
4. Mededelingen voorzitter
5. Gelijke dagen rooster
6. Mededelingen Tonia
Gelijke dagen rooster:
Heidie en Janneke ( vso) komen
brief toelichten

status

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

notulen

Vso: Heidie start toelichting brief van de collega’s:
zorg om leerling gebonden uren. Hoe krijgen we het
rond binnen onze uren. Ongerust. Janneke
ondersteunt dit. Opgepluste uren kunnen leiden tot
een terugkomdag. Ongerustheid over hoe we de uren
rond kunnen krijgen. In de nieuwsbrief wordt een
week extra genoemd. Hoe wordt die ingevuld, ten
koste van welke tijd? Studiedagen aan eind van het
jaar.
So: toelichting in so door directie. So en vso hebben
verschillende lesgebonden uren.

Hoe kunnen we dit verhelderen voor het personeel.
Pauzetijden, studiedagen.
Tonia: Op dit moment evalueren leerkrachten hun
njt. Kaders uit Respont zijn geëvalueerd en worden
gecontinueerd. Het is nu al mogelijk dat mensen
minder lesuren draaien en meer taken doen en
andersom. Dit blijft mogelijk. Tonia vraagt wat zijn al
die veranderingen die jullie aangeven in de brief? De
pauze wordt genoemd. Dit is wettelijk geregeld. In de
PDR is afgesproken dat de pauze ook twee keer 15
minuten kunnen zijn
Marieke: wat wil je graag weten door een enquête.
Janneke: Hoe de pauzes beter geregeld worden.
Tonia: In het so is een half uur pauze goed geregeld.
In het vso werkt ligt dat moeilijker. Marieke geeft aan
dat het moeilijk dekkend te krijgen. Marieke vraagt of
het team mee wil denken om dit nog beter te
regelen.
Matthieu benoemt de geldende onduidelijkheid die
nu heerst. Gelijke dagen model is in de nieuwsbrief
benoemd. Heeft echter niets met het vijf gelijke
dagen model te maken.
Tonia: cao geeft aan dat je 8 uur per dag moet
werken. Dit gebeurt niet altijd. B.v. op vrijdag gaat
een aantal mensen eerder weg.
Kim: angst voor tekort lesgebonden uren bij
opplusuren. Dit klopt bij ons nog niet helemaal. Er is
verschil in de njt bij een aanstelling van 0,8 en 0,86.
Je ontvangt meer salaris dus je werkt ook meer uren.
Tonia geeft aan dat voor de zomervakantie de njt
besproken wordt met de individuele medewerkers.
Heidie: In het vso: lesuren passen net, voor de
leraren. In het nieuwe systeem is er drie kwartier per

dag minder.
Vijf gelijke dagen model wordt het belang van het
kind centraal gesteld. Dit is mede gelieerd aan het
speciaal onderwijs. Voor reistijden is het voor
kinderen rustiger.
Voorstel van 9 tot 15 uur?
Dan mis je effectiviteit na lestijd voor de
leerkrachten.
In de Oosterschelde regio moet dit dan worden
afgestemd om het organisatorisch rond te krijgen.
Normjaartaak vraag ligt er ook.
Eerste aanzet zal een vorm van vragenuur zijn. Heb je
als leerkracht invloed op het besluit gelijke dagen
model.
In het nieuwe model zou je kunnen kijken naar een
half uur tussen de middag.
Concreet:
Vragenuurtje vanuit team vso aan de hand van
inventarisatie van vragen door Heidie en Janneke J.
Tonia en Marieke willen dan in het vso team, aan de
hand van een njt voorbeeld uitwerken ter
verduidelijking.

2.

Notulen

3.

Status actiepunten

In de notulen staat dat wanneer je als personeel
langer werkt dan 16.30 kun je dit compenseren. Dit
komt ook terug op het vragenuurtje.
Vergaderingen gepland tot 16.30 uur.
Vacature oudergeleding ouder Jesse Nesselaar heeft
zich kandidaat gesteld. Vraag is of Leontien zich
herkiesbaar stelt na de zittingstermijn. In het team
vragen of ouders persoonlijk benaderd kunnen
worden voor de vacature. Matthieu benadert.
Vacature DR. Teambreed uitzetten. Matthieu maakt

een opzet.
Gelijke dagen model: Ouders vanuit ZeeuwsVlaanderen zijn ze blij.
Peiling bij ouders of ouders er achter staan.
In Parnassys kan een enquête worden gemaakt. Er
zijn ook sites voor die zich hier goed voor lenen.
Vragen van e-mailadres moet optioneel zijn.
Ouders van de DR stemmen er mee in.
Het is nog niet duidelijk of het personeel mee mag
stemmen. Er is echter geen wijziging in de njt.
Verschil met volcontinurooster is dat dan de
leerlingen in de klas blijven.
Er is nog niet gereageerd op de melding in de
nieuwsbrief.
Aan de hand van de peiling kijken we wat de tendens
is en dan bepalen we actie.
Matthieu verstuurt de mail naar Tonia en dan wordt
het via Parnassys verstuurd.
Morgen, woensdag wordt team -compleet gemaild.
Hierin moet duidelijk staan dat het team hierin geen
stem heeft.

4.

Nieuws GMR

5.

Nieuws MT

Begroting Respont is positief. Sociaal plan is
afgerond.
Toelichting agendapunten taakbeleid en
verzuimbeleid.
Beleid op tlv afgifte.
Van de tlv nu 75% binnen.9 swv. 9 procedures.
Oktober is de verwachting dat de school groeit. Kliniekklas in gebouw Amaris
mag weer een jaar blijven. WWZ mogen per 1 juli geen tijdelijke mensen
zitten op vacatures.
Nu is er een instroomgroep 13 leerlingen so.
Instroomgroep vso is ook de bedoeling. Project

6.

Schoolplan

7.

OPR
Passend onderwijs;
afgifte tlv’s

8.

Rondvraag

Volgende DR vergadering

opvanggroep thuiszittende jongeren met autisme.
Langzame instroom op school. MST therapeut
inhuren om de ouders te begeleiden. School gaat er
mee aan de slag, richting swv.
Marcel loopt het schoolplan nog grammaticaal door.
Bijeenkomst verliep goed.
Meerjarige tlv’s ook in plan verwerkt.
Bestuur is gewijzigd. Tonia zit nu in het bestuur voOosterschelde. Is een corporatie. Toezicht orgaan
staat opzij en de directeuren van de scholen zijn nu
het bestuur.
Adviseur landelijk orgaan: peiling bij de achterban (
MR, ouderraad Pontes, Edudelta, Ostrea, Respont ) of
er behoefte is.
Suzanne: IS er nog nieuws over de verhuizing. Stand
van zaken ISK. Huisvesting wordt op 18 mei verder
besproken hoe de huisvesting na volgend jaar zal zijn.
Kim: cursus mr. Marcel checkt dit bij de GMR
Matthieu:
Vernieuwing methoden. Er staat 8 jaar voor. Is er
budget om een omlooptijd van 6 jaar te creëren?
Op de begroting zijn er investeringen gereserveerd.
Marieke heeft een overzicht van de aanschaf van
nieuwe methodes voor het VSO
Marcel vraagt in de GMR of er een overleg zal zijn
met de voorzitters van de mr/dr.
22 juni 20 uur Middelburg

