notulen deelraad Odyzee

Datum
Locatie
Aanwezig

18 februari 2019, 19.30
Kloetinge
Matthieu, Tonia, Paul, Hester (verlaat), Tjarda, Hedy en
Coen
Afwezig
Tjorven
Voorzitter Matthieu
notulist
Tjarda

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

Notulen vorige vergadering zijn vastgesteld.

2.

Ingekomen stukken

info

3.

Status actiepunten

info

Agendapunt uitgesteld

4.

Nieuws MT

Info

1.

2.
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Leerlingen instroommoment januari 2019:
7 leerl. waarvan 5 in groep 3/4 (extra leerkracht wordt ingezet), 2 leerl. Uit Roosendaal in groep
7/8. Er is 1 leerl. uit groep 7/8 van school gegaan. Totaal aantal leerl. is momenteel 350 leerl. =
groei.
Na zomervakantie 2019 zal nieuwe vestiging in Terneuzen starten. Leerl. uit Zeeuws-Vlaanderen (6)
die nu op andere locaties onderwijs volgen zullen dan naar de nieuwe locatie gaan (locatie = De
Springplank) ivm de landelijk beleid ‘thuis en nabijheid onderwijs’. Taxikosten kan worden geweigerd aan ouders als er niet voldaan wordt aan dit beleid, door de gemeente. Op bepaalde argumenten kunnen de leerl. op een verdere locatie onderwijs blijven volgen, maar dit is niet gewenst.
Nieuwe leerl. uit Zeeuws-Vlaanderen zullen meteen starten op de nieuwe locatie.

Actie (wie +
tijdpad)

notulen deelraad Odyzee
Onderwerp

status

Notulen
3.

4.

5.
6.

5.

Nieuws GMR

Info

1.
2.

6.

Nieuws OPR

info

1.
2.
3.

7.
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Jaarplannen

instem
ming

Er ligt druk op Odyzee, er is vanuit de gemeente geen toestemming voor nieuwbouw, voor de
locatie zijn er teveel leerl. en de Tweern wil de twee lokalen terug voor eigen doeleinden/ontwikkelingen.
De discussie rondom de mening dat iedereen gewoon onderwijs moet kunnen volgen blijft. De
huidige structuur speciaal onderwijs zal blijven bestaan. Er zijn steeds meer leerl. die uitvallen op
SO en thuis ziten of naar een zorgboerderij gaan. Beide locaties zijn geen goede onderwijsplekken
voor leerl.
Restart is en expertgroep van REC4 voor thuiszittende kinderen. Zij hebben de thuiszittende
kinderen in 3 categorieën onderverdeeld:
 Tear 1 = kind is ziek en gaat daarna weer naar school.
 Tear 2 = kind is veel ziek, school zou actie moeten ondernemen.
 Tear 3 = kind heeft psychische problemen. Zij hebben behandeling voor hebben (cognitieve
gedragstherapie).
Odyzee wil ook in zee met andere zorgaanbieders (dan Emergis) om ook die leerl. in Tear 3 te
kunnen faciliteren die niets met Emergis van doen willen.
Er zijn veel langdurige zieke leraren. Allen zitten in een reïntegratietraject.
Begroting - nieuw beleid is om dit stuk te bespreken binnen MR (MR rol = instemming op
hoofdlijnen)
Er zijn nog geen notulen van laatste vergadering.
GMR wil graag meer verbintenis met MR. Er wordt gekeken hoe er beter gecommuniceerd kan
worden met de achterban en er gaan richtlijnen worden opgesteld hiervoor.
Er zijn mensen aangenomen voor ambulante begeleiding door ‘Kind op 1’. Er is een interessant
kengetallenrapport (in bezit van Hester) vanuit ‘Kind op 1’.
Bezoek van de minister – er is veel gesproken over de problemen binnen VO.
SOP – agendapunt volgende vergadering.

Jaarplannen SO en VSO zullen volgend jaar op agenda MR gezet worden en naar ouders toe worden
gepresenteerd.

Actie (wie +
tijdpad)

6. Agendapunt
sept 2019
(instemming)

3. agendapunt
volgende
vergadering
Agendapunt
wanneer?
(instemming MR)

notulen deelraad Odyzee
Onderwerp

status

Notulen

8.

Leerlingenraad
Middelburg

info

9.

Medewerkers
belevingsonderzoek

info

10.

Werkverdelingsplan

info

De leerlingenraad in M’burg is opgezet en de eerste vergadering is voor de kerstvakantie geweest.
Notulen zijn alleen voor de leerlingen van de leerlingenraad. De vergadering is teruggekoppeld in de
klas.
1. Uitgezet door GMR. GMR vraagt hoe het onderzoek beleefd wordt. Over 2 jaar zullen dezelfde
vragen weer worden uitgezet, ivm benchmarken. Directie is er niet blij mee.
Ervaring MR: het zijn geen goede vraagstellingen, waardoor er niet een goed beeld kan worden
gevormd. Bijv. er was een vraag over het functioneren van je leidinggevende. Iedereen heeft de
vraag beantwoord met iemand anders in gedachte (M’burg).
2. Adjunct-directeur gaat wel aantal dingen terugkoppelen in functioneringsgesprekken.
3. Uit de vragen is wel naar voren gekomen dat men graag heel graag werkt en veel steun ervaart aan
de collega’s.
4. Tevens is naar voren gekomen dat er teweinig werkdruk was en daardoor stond werkdruk op rood.
Er was kans op verveling.
Gaat per 1 augustus 2019 in.
1. Binnen de scholen van Respont moet er beter verdeeld worden. Hier zijn vragen over gesteld. Het
is een belangrijk punt hoe besluitvorming zal zijn. Er kunnen 2 verschillende plannen komen voor
SO en VSO, omdat inhoudelijk ze zo verschillend zijn.
2. Er zijn veel vragen over werktijden. Tot hoe laat moet je op school zijn? Dit is niet vastgelegd.
3. Gekeken moet worden hoevaak dit plan herzien moet worden.
4. Directie dient in de gaten te houden dat iedereen gehoord wordt. Bestuur maakt conceptplan en
dit wordt in teamvergadering besproken. Volgende vergadering bespreken.

11.

Info / D

12.

Voorstel beleidscyclus +
afspraken deelraad &
directie
Staking

13.

Rondvraag

-

Pagina 3

Info / D

Op vrijdag 15 maart wordt er weer landelijk gestaakt. Respont gaat niet doorbetalen aan stakend
personeel. Er zal binnen Odyzee geen gebruik worden gemaakt van de gelegenheid tot staken en
school is gewoon open.

Actie (wie +
tijdpad)

Agendapunt
volgende
vergadering

Kennisgeving aan
leerl. en ouders
uit laten gaan.

