Agenda deelraad Odyzee

Datum
Locatie
Aanwezig
Voorzitter
notulist

13 november 2011
Kloetinge
Tjarda, Tjorven, Paul, Tonia, Matthieu, Leontien en Kim
Matthieu
Kim

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

Onderwerp

status

notulen

1.

Opening en vaststellen agenda

info

2.

Ingekomen stukken

info

Stemming OPR PO uitgebracht.

3.

Status actiepunten

info

Voorlichting Prima, ouderavond over
pesten, zal op 24 januari plaats
vinden.
Binnen het team SO gesproken over
inzet computers m.b.t software bij de
methodes.
Inzet ouders 25 jarig bestaan niet in
elke klas op de informatie avond
gedeeld.

4.

Nieuws GMR

info

Geen

5.

Nieuws MT

info

Januari start Yvonne Kruitbosch als
adjunct directeur VSO

Actie (wie + tijdpad)

6.

Nieuw OPR

info

7.

Staking

Info / D

8.

Training DR

Info / D

9.

Nieuwsbrief + lid oudergeleding
Middelburg

info

In januari zal ook Wouter afscheid
nemen als leerkracht 3T. Vacature
staat uit.
Inspectierapport SPVO besproken:
knelpunten visie, samenhang
samenwerkingsverband, kwaliteit
verbeteren en financiële
verantwoording.
Financiën staan er staan er beter
voor/ verevening.
10 verschillende arrangementen:
OdyZee krijgt geld voor Restart
leerlingen en project samenwerking
met Pontes VMBO B leerlingen.
Momenteel bezig met plan van
aanpak. Bezetting is minimaal
momenteel.
Meeste besturen gaan niet meer dicht
en betalen ook niet door. 5 december
gaan Zeeuwse bestuurders met een
bus naar Den Haag.
School zal open te blijven. Iedereen
heeft het recht om te staken. Vorige
keer heeft PO raad advies gegeven
om dicht te gaan, dit keer besluiten
de besturen.
Stakingsdag staat gepland op 12
december.
Komt terug op de GMR.
Gericht de vraag uitzetten binnen de
klassen in Middelburg.

10.

werkboeken

11.

Een aantal leerkrachten met
ontslag

12.

Functie stagebegeleider >
trajectbegeleider

13.

Rondvraag

Info / D

-

Vanaf volgend jaar hoeft er niet meer
voor de werkboeken betaald te
worden voor de VSO leerlingen. Het is
dan opgenomen in de begroting. Door
de groei is er meer budget
beschikbaar op onderwijsleerpakket.
Iedereen heeft een persoonlijke
reden voor vertrek. Voor de klas 3T is
het pittig, 2 mentoren nemen
afscheid.
De functie zoals deze op OdyZee
wordt vormgegeven past niet bij de
functieomschrijving van
stagebegeleider. Trajectbegeleider
sluit wel aan bij de inhoud.
Uitzoeken wat Dr (personeelsdeel)
aandeel is in deze beslissing. We
komen hierop terug.
Uiteten plannen via datumplanner.

