Agenda deelraad Odyzee

Datum
Locatie
Aanwezig
Afwezig
Voorzitter
notulist

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

24-11 – 2016 19.30 uur
KLoetinge
Leontien, Paul, Matthieu, Kim, Hedy, Marcel
Tjorven, Charda,
Matthieu
Marcel

Onderwerp
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Notulen 29-9-2016

status

notulen

Vergaderingen vanaf nu steeds op
donderdag.
Mogelijke ideeën professionalisering:
 Hoe lees je een begroting.
 Hoe zet je agenda punten om
in actiepunten?
Groei school:
Wat kunnen we doen naar de
verantwoordelijke instanties met dit
gegeven.
Binnen passend onderwijs is het
onderwijsconcept van Odyzee
specifiek. Groei aantal leerlingen.
Huisvestingproblemen.

Actie (wie + tijdpad)

Leerlingen van Walcheren voldoende
een groep te starten? Leerlingen van
Walcheren (so) huizen nu met name
bij de Tweern in.
Vernieuwing boeken loopt niet
parallel met de actuele
lesprogramma’s.
So: Wereldoriëntatie en Natuniek zijn
voorbeelden van eerst wel in de
werkboeken mochten schrijven en nu
wel.
Idee ouderavond: in de school.
Informatie vanuit de politie over
social media.
Indigo over signalering alcohol en
drugs gebruik en computerverslaving.
Opkomst bij kunstweek is groot.
Wat is het doel met de ouderavond?
Welke behoefte leeft per groep?
Iets groots organiseren valt niet onder
de taken van de DR.
Doel ouderbetrokkenheid stimuleren
is taak van de mentor.
In so inventaris wat gedaan zou
kunnen worden binnen
ouderbetrokkenheid.
In het vso kan dit ook worden
gedaan. Andere opties zouden vanuit
mt geïnitieerd meten worden binnen
taakbeleid.

Hedy en Kim nemen contact op met
Belinda over de boeken.

Conclusie: ouderavond wordt niet
georganiseerd door de DR.
3.

Ingekomen stukken

Geen

4.

Nieuws OPR

5.

Leerjaar vmbo t

6.

Locatie Middelburg

Tonia in samenwerkingsverband.
Oosterschelderegio.
Oosterschelderegio is nu op orde.
Financieel is het nu in orde. TLV’s zijn
toegekend. Speciaal onderwijs neemt
af, behalve Odyzee.
Izaak Beeckman aangesloten.
SWV zoeken naar arrangementen.
Proefwerkweek.
Komt het de resultaten ten goede?
En mag het?
Wanneer wordt bekend waar de
locatie Middelburg heen gaat?

7.

Rondvraag

Geen

Heeft de DR hier iets over te vinden?

Vraag aan Tonia.

