Concept-Agenda deelraad Odyzee
status
Info: informerend
D: discussie
I: instemming DR
A: advies DR
IP: instemming personeel
IO: instemming ouders

Datum
Locatie
Aanwezig

22 juni 2016 20.00
Middelburg
Tjarda, Tjorven, Kim, Leontien, Suzanne, Paul, Hedy,
Matthieu, Tonia, Marcel
Voorzitter Matthieu
notulist
Marcel

1.

Onderwerp

Tijd

voorbereiding

status

Voorstellen kandidaten / nieuwe
leden (Hedy, Tjarda Meijer,

10

Voorzitter

Welkom.
Agenda ontvangen.
Leontien zou er uit moeten vanwege de roulatie. Wel
herkiesbaar. Beide nieuwe ouders zijn verkiesbaar.
Voorstelrondje.
Nieuwe ouders: Tjarda Meijer, zoon in BB3; Tjorven van
Damme, kinderen in BB2 en MB1.
Mededelingen MT op het eind.
OPR: Op basis van de notulen. Geen afwijzingen van tlv’s.
Alle aanvragen zijn toegekend.
Vraag over toelichting OPR is weinig reactie op gekomen.
Paul zit voor VO- Respont in OPR. Hester voor het SO.
Voor BAO wordt voor meerdere jaren tlv afgegeven.
Info - geen

Tjorven van Damme). Bespreken
(eventuele ) verkiezing.

2.

Opening en vaststellen agenda

5

voorzitter

3.

Ingekomen stukken

5

secretaris

4.

Status actiepunten

10

Zie vorige notulen

Info / D Ongewijzigd.

5.

Brief werkboeken

20

Zie email.

6.

Locatie Middelburg

5

Tonia licht toe.

Oudergeleding. Wordt geschreven door de deelraad. Is
verstuurd, zonder dat de oudergeleding daar iets van heeft
gevonden. Volgend jaar moet de oudergeleding de brief
vooraf in kunnen zien. Medio februari.
→ VO scholen ontvangen geld voor de leer- /werkboeken.
OdyZee ontvangt ook geld, dat zit in de personele kosten:
kleine klassen en ondersteuning.
Nog geen nieuws. Mogelijk voor de zomervakantie reactie.

7.

Bespreken invoering gelijkedagenmodel

20

8.

Wijzingen pauzetijden personeel

15

8.

Schoolgids

10

Lezen: allen

9.

Formatie

10

Zie email Tonia. Tonia licht toe.

10.

Nieuws GMR

10

Marcel

Via de nieuwsbrief bericht naar ouders. Eén ouder had een
punt van aandacht na de nieuwsbrief. Enquête 65 % voor,
25 % tegen
Met de nieuwe cao PO, tussen 10 en 14 uur twee keer een
kwartier pauze. In het vso is dit niet haalbaar.
Taxi bedrijven worden geïnformeerd vanuit de gemeente.
Opmerkingen/ aanvullingen:
Iedere school moet dit jaar een antipestcoördinator.
Definitieve schoolgids is pas in september klaar.
Inspectie, rust in school → complimenten van de inspectie.
Vakantieroosters, nieuwe schooltijden.
Inhoudelijk klopt de informatie over de mr/ dr.
Naam van Suzan van de Ven niet goed gespeld.
Akkoord.
Directie/ op/ oop
FTE, vacatures, bezetting M4
Fusietraject met De Korre

11.

Nieuws MT

10

12.

Rondvraag
- Ouderbijdrage
- Professionalisering

15

-

140 / 160

-

-

Tonia

Inspectie.
Geconfronteerd met flinke groei van 25 leerlingen. Er gaan
twee klassen vanuit onze school naar De Tweern.
Zitten straks op 320 leerlingen.

Matthieu:
- deelraad iets voor de ouders? Volgend schooljaar uit
eten. Begin van het DR-schooljaar.
- Tjarda en Tjorven verkiesbaar?
- locatie Middelburg: het schoolplein. In het gebouw
hebben we geen last van de andere gebruikers van het
gebouw. Op het plein zijn er echter minder wenselijke
situaties met scooters oa.
Kim: professionalisering. Komt op de GMR. Wordt vanuit
de GMR.
Paul: Taxi – BIOS dagelijks andere taxi, taxi’s komen niet.
Lange wachttijden. Dit sleept al 9 maanden.
Suzanne: Aanmeldingsprocedure voor de Odyzee. Tonia
beantwoordt de route via het aanmeldingsloket van het
samenwerkingsverband.
Oudergeleding: de brief boekengeld vooraf in kunnen zien.
Medio februari.

