Notulen deelraad Odyzee

Datum
Locatie
Aanwezig
Voorzitter
notulist
Afwezig

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

15 juni 2017; 20.00
Middelburg
Tjarda, Tonia, Hedy, Kim, Leontien, Paul
Matthieu
Marcel
Tjorven

Onderwerp

voorbereiding

1.

Opening en vaststellen agenda

voorzitter

2.

Ingekomen stukken

secretaris

3.

Status actiepunten

Zie vorige notulen

4.

Leden DR

5.

Nieuws GMR

Status / onderwerp

Suzanne stopt vanwege het schoolverlaten van haar zoon.
Marcel treedt uit de GMR, blijft in de DR.

-

-

Jaarverslag/
controleverklaring DRV
Accountants 2016
Ziekteverzuim algemene
standaards

Kind op één en O3 gaan samenwerken.

-

Functiebeschrijving
Ambulant begeleider

-

Respont jaarverslag 2016

a. Inspectie: aankondiging
inspectiebezoek PSA
b. agenda 15 juni 2017
Ontwikkelingen Qwestor
ter informatie
c. Voorgenomen samenwerking
SWV en PO Oosterschelde en PO
Walcheren
d. adviesrecht GMR-en
Formatie
ter informatie

directeursfuncties
overplaatsingen
Voorstel scholing (G)MR-en
Evaluatie Kwiekdag op basis van
uitgangspunten
Protocol fysiek ingrijpen:
(ter informatie)

6.

Nieuws MT

Tonia

7.

Nieuws OPR

Paul

8.

brief werkboeken

-

9.

Overgang SO > VSO

-

10.

Klachtenregeling

-

11.

TLV odyzee/Bovenschoolse
Voorziening Walcheren

-

12.

Schoolgids

-

Sponsorloop, Ride for the Roses. €4200,- opgehaald.
Engelandreis was goed, ondanks de voorafgaande onrust bi
de London Towerbridge. Schoolkampen en schoolreizen
draaien.
Locatie Middelburg aan de Eisenhouwerlaan vordert. Er
komt een extra brugklas in Kloetinge en misschien een
REstart groep. Daarover vindt nog overleg plaats.
In Middelburg is 1 reguliere groep minder komend
schooljaar.
Ambulante begeleiding was een zorg maar is bijgetrokken.
Inspectie is niet helemaal tevreden over hoe het swv
functioneert. Kwaliteitszorg en financiën.
Deze brief is inmiddels de deur uit. Licenties zijn nog
besproken door Tonia en Tjorven.
De bedragen zijn afgerond.
Voor de kliniekklassen wordt er maatwerk geleverd.
Dit ging over het huiswerk. De overgang qua
studievaardigheden zou soepeler kunnen. Werkwijze in so
en vso liggen ver uit elkaar.
Van buiten school klachtencommissie raadplegen de
ouders eerst Hanneke de Vos.
Nanda van Mill en Pieter Kooiman ter vervanging van
Hanneke.
Inhoudelijk akkoord. Bijzonderheden nog doorgeven.
Voor de 7 leerlingen die aangewezen waren op de BVW
krijgen nu alsnog een tlv voor Odyzee voor één jaar.
Februari evaluatie en wordt gekeken hoe verder.
Augustus, januari en april zin de instroommomenten. SWV
Oosterschelde heeft de tlv zorgen niet.
De gezonde school en de strenge eisen waaraan je moet
voldoen.
Uitslagen van de rekentoets.
Bestendiging → zitten zij na uitstroom nog op dezelfde

13.

Formatie

-

14.

Staken

-

15.

rondvraag

-

plaats?
So 94 %
Vso 87%
Hiermee zitten we boven het landelijk gemiddelde.
Er komt een extra brugklas in Kloetinge en misschien een
REstart groep. Daarover vindt nog overleg plaats.
In Middelburg is 1 reguliere groep minder komend
schooljaar.
School start met een langzaamaan actie. Geen staking.
Respont breed is met overeengekomen de petitie te
tekenen. Als directeuren steunen zij het. Actie moet vanuit
de collega’s komen. De petitie tekenen!
Personeelsgeleding brief opstellen, voor ouders en
personeel. Vanuit Personeel. Marcel maakt de brief
Lerarenregister.

