Notulen donderdag 26 november 2015 locatie Kloetinge 19.30
1.

Openingen en vaststellen van de agenda.

2.

Ingekomen stukken

- brief namens de ouders van de mr.
3.

Mededelingen van Tonia:

- Bestuursgesprek met de inspectie gehad.
- Volgen van de leerlingen die zijn uitgestroomd. Op basis van de gegevens wordt
gezien of we een risicoschool zijn.
- So bezoek van inspectie. Drie klassen op één ochtend. Eind januari. Gesprek met
inspectie.
- So groeit nog. Nieuwe kliniekgroep gestart.
- Bedoeling dat deze ll doorstromen in reguliere klassen.
- Medio februari maart 10 nieuwe leerlingen so.
- Mogen niet met wachtlijsten werken.
- Nieuwe leerlingen krijgen tlv voor de hele basisschoolperiode.

-

Gesprek met het Samen Werkingsverband

Hans Pekaar en Barbara van de Sande, Paul en Leontien zijn geweest. Ouders
hebben drie punten neergelegd. Hen is gezegd dat zij ‘geen partij’ zijn.
→Ontbreken gestructureerde planning
→Waarom krijgen kinderen maar één jaar een tlv. Ja, tenzij ipv nee en alles opnieuw
bekijken.
Financiën
Wet geen wet maar opsomming van verzameling artiklen.
Hoe kan het dat er 250 kinderen een tlv nodig hebben en er maar 200 tlv’s worden
afgegeven.
Zorgpunten werkwijze tlv aanvraag werd doorverwezen naar OPR.
Tonia vraagt tijdspanne plaatsing/ tlv afgeven na bij Floor Wijnands.

Opr is cruciaal. Ook het ondersteuningsplan.
OPR procedure en tijdspad. Voorzichtigheid door veel onzekerheid.
1 december moest het plan bij de inspectie zijn. Dat gaat men niet halen.
De gegevens uit de brief die wordt besproken moeten bij de inspectie worden
neergelegd. Zes weken na aanvraag moet er uitsluitsel gegeven worden.
Brief ouders bij politici aankaarten:
-

-

Ouders worden niet gehoord. Ouders hebben geen inspraak.
Er worden geen tlv afgegeven in regio Oosterschelde VO.
Reguliere scholen krijgen de kansen en middelen. Is niet kindgericht.
Stappen leerlingen over naar het reguliere onderwijs, dan kunnen zij niet meer
terug naar het reguliere onderwijs.
Wettelijke regelingen aanmelden bij de speciaal onderwijsscholen is nog altijd
mogelijk. Dit wordt door de reguliere scholen ontmoedigd.
Vanuit financieel gedreven motieven elk jaar een tlv aanvraag. Beter zou eens
per drie jaar zijn.

Schoolplan

Er moet een nieuw schoolplan komen door nieuw beleid. februari komt dit in de DR
-

5 gelijke dagen rooster

Onder ouders een enquête uitzetten.
Dit jaar komt dit op de agenda terug. Sommige basisscholen hebben dit 5
dagenrooster al. Nu zitten we in de oriëntatiefase. Oudergeleding DR heeft
instemmingsrecht.
Argumenten voor het 5 dagenrooster.
Vervoer moet worden uitgezocht. So 940 uren vso 1000 uren.
Dit punt komt volgende keer op de agenda terug.

-

Tonia heeft overleg gehad met de delegatie van de deelraad die volgende
week in gesprek gaat met het SWV.

man.

Mevr Koetsier gaf aan uit de DR te stappen i.v.m. werkzaamheden van haar

4.

Notulen van de vorige vergadering

In principe zit je drie jaar in de deelraad. Er moet en rooster van aftreden zijn. Medio
mei nieuwe procedure van aftreden en herkiesbaar zijn. Ouders kunnen altijd een
keer meedraaien.
Marcel neemt scholing gelden DR mee naar de GMR
Brief van de ouderbijdrage is nu geregeld. Leerlingen van de bovenbouw so kopen
zelf cadeautje. Dat is €45,- bb, €50,- ob
5.

Passend onderwijs

Tlv is besproken. Iedere school heeft eigen regels.
Een samenwerkingsverband heeft inspraak van de leerlingen.
Inspectie gaat onderzoek doen naar
6.
Nieuws GMR oa Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid en
loonakkoord
Samenwerking Korre Respont vanuit Passend onderwijs en krimp.
Nieuws Middelburg
VMBO Walcheren tijdelijk stilstand. Mag van de onderwijs autoriteit ( nog) niet.
Doel was: vmbo krimpt. Samenwerking om voorzieningen overeind te houden.
Odyzee Middelburg gaat uit oude ROC gebouw.
OPDC’s gaan dicht. Internaliserende ll. Gaan met Odyzee samen, is het plan.
Externaliserende leerlingen naar Asteria.
Quickstartopties: 7, 11, 14, 21 januari
Voorkeur heeft 21 januari van 16-20
Tweede optie is 11 januari 16 -20
Dit overlegt Matthieu met afwezigen.
7.

Wvttk

10.

Rondvraag

Suzanne:

Schoolreis en boekenbijdrage, ouderbijdrage. Vraag dit in termijnen te kunnen
betalen. Antwoord Tonia: in een aantal termijnen kan dit wel. Dit na ontvangst van de
brief met de administratie regelen.

Volgende vergadering: 8 februari 20 uur Middelburg

