Datum
Locatie / ruimte
Tijdstip
Notulant
Aanwezig:
Afwezig

: 08-09-2015
: Middelburg
: 20.00
: Kim
: Paul, Leontien, Suzan, Shafida,
: Myrthe, Marcel, Matthieu, Heidie en Kim
: Tonia, Mayke

Agendapunt

Opening en vaststellen
agenda
Voorstellen nieuwe leden
Mededelingen

Notulen

Actie door wie
+ tijdpad

Geen toevoegingen
Marcel, Heidie en Matthieu.
Opzet van de DR vergaderingen anders.
Alleen Tonia erbij vragen als we advies nodig
hebben, ze is adviserend lid. Doelgerichter
en meer expertise.
Zullen ook verschillende dingen moeten
worden uitgezocht: scholingsgelden,
lidmaatschap vergoeding, ouders ook
vragen als adviserend lid (zoals Barbara en
Hans), eigen regelement schrijven, secretaris
en voorzitter benoemen, meer
terugkoppeling naar ouders/ team, reiskosten
vergoeding voor ouders.
Secretaris: Marcel
Voorzitter: Matthieu

Voor de
volgende
vergadering
uitzoeken:
-scholingsgelden: Kim
-lidmaatschapsvergoeding: Kim
-ouders
adviserend lid:
Matthieu
-Eigen
regelement: later
tijdstip
-terug koppeling
ouders/team:
Matthieu
-reiskostenvergoeding:
Matthieu

Notule van de vorige
vergadering:
Passend onderwijs

Brief van de ouderbijdrage niet duidelijk.
Sinterklaas moet apart vermeld staan.
Ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband deugt nog niet.
Wordt niet concreet verwoord hoe ze de
TLV’s gaan aanpakken. Theo gaat het plan
opnieuw herschrijven. Inspectierapport is
nog niet binnen.
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3 vraagpunten:
-criteria TLV’s?
-Andere optie ipv
de vliedberg?
-blijft de TLV is
voor 1 jaar. Blijft

dit zo?
De reacties op de brief van
samenwerkingsverband zijn niet naar
tevredenheid. Ouders hebben opnieuw een
brief geschreven en gestuurd naar het
samenwerkingsverband. Ze gaan ook in op
het voorstel om samen in gesprek te gaan.
Voor de ouders voelt het alsof ze maar een
klein potje hebben en op=op. Geen
duidelijke criteria voor het afgeven van de
TLV’s en geen onderbouwing voor de
afgewezen TLV’s.
Tip van Marcel: Formuleer de vraag waar ze
naar toe willen met de regelgeving? Tweede
kamerleden zijn hier ook van op de hoogte.
Heidie wil een kopie van de brief die de
ouders geschreven hebben.

Kopie brief naar
Heidie

Brief kan niet naar de GMR, dat is pas het
eindstation.
Jaarplan/ management
rapportage
Nieuws Middelburg

GMR

Punten voor de volgende
vergadering

Tonia afwezig.
Leerlingenraad is gestart, deze week staat de
eerste vergadering ingepland.
Buitenspelen was eerste onveilig i.v.m. auto’s
en scooters over het speelterrein. Tonia heeft
dit opgepakt met de directeur van de
Zeevaartschool. Gaat nu veel beter.
We komen als team een half uurtje eerder bij
elkaar voor de DR vergaderingen om
bijzonderheden van de GMR te bespreken.
Of eventueel na schooltijd een moment
afspreken om alles door te spreken.
Locatie Middelburg
OPR raad
Invulling GMR

Volgende vergaderingen:
26-11-2015 Donderdag 19.30 Goes
08-02-2016 Maandag 20.00 Middelburg
12-04-2016 Dinsdag
19.30 Goes
22-06-2016 Woensdag 20.00 Middelburg
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Teamleden van
de DR komen
voor de DR
vergadering eerst
bij elkaar.
Matthieu
verwerkt deze
punten in de
volgende
agenda.

Rondvraag

Wat is onze vervolgstap over de invulling van
de DR raad. Hoeveel leden vanuit het team?
Marcel zal morgen opnieuw contact
opnemen met de bond.

Marcel neemt
opnieuw contact
op met de bond.
En zal daarna de
teamleden van
de DR
informeren.

Mailadressen doorsturen naar alle leden van
de DR.

Kim mailt alle
adressen door.

Wil Mayke actief lid van de DR worden?

Kim mailt Mayke.

Myrthe bedankt voor de samenwerking en
wij haar.
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