Agenda deelraad Odyzee

Datum
Locatie
Aanwezig
Voorzitter
notulist

28-9-2017 20.00
Middelburg
Paul, Tjorven, Tjarda, Tonia, Matthieu, Kim, Marcel
Matthieu
Marcel

Onderwerp

status

1.

Opening en vaststellen agenda

info

2.

Ingekomen stukken

info

3.

Status actiepunten

info

4.

Nieuws GMR

info

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

notulen

Actie (wie + tijdpad)

1.Opening en vaststelling agenda
Met speciaal welkom
aan de nieuwe leden GMR
– en en leden van de Raad van
Toezicht
2.Gesprekspunt Raad van Toezicht
:a.Kennismaking met nieuw lid RvT
Rian Duininck
b.
Uitkomst Adviestraject Egon Houben
c.
Stand van (her)benoeming bestuurder

DR wil graag terugkoppeling over
duurzame inzetbaarheid.
Het is wat vaag, lastig te definiëren.

Respont
d.
Voorbereiding procedure selectie
en voordracht opvolging
vacature Tijmstra
3.
Mededelingen:
a.
voorzitters en leden GMR
voorzitter CvB
4.
Ingekomen en uitgegane post
5.
Vorige vergadering GMR
notulen d.d. 27 juni 2017
behandel
ing actielijst
c.
besluitenlijst
6.
Informatieve terugkoppeling vanuit het
directeurenoverleg
7.
Duurzame inzetbaarheid (ter info)
(bijlage)
Op verzoek van de GMR zal
Jaschenka Nuijt en,
beleidsmedewerker HRM, een
toelichting geven over de duurzaam
inzetbaarheid binnen Respont
8. Voorzitterschap GMR/
samenstelling GMR en
Voorzitterschap van de po invullen
9.Ontwikkelingen OOZ
Verzuimcijfers t/m aug.

11.Huisvesting Walcheren

5.

Nieuws MT

info

Huisvesting Middelburg vroeg nog
aandacht.
Vacature Adjunct VSO, interim BMC
tot januari. Dick Klees. Nieuwe
benoeming: Yvonne Kruit – Bos
Docent Nederlands Peter Kort
Vacature gedragsdeskundige: Anne
van der Dussen
Arrangementen

Adviesrecht bij aanstelling
directieleden
Klinieken Amares en Ithaka
reorganiseren

6.

Nieuw OPR

info

7.

Overzicht ouderbijdrage /
activiteiten

info

Waar wordt het aan uitgegeven komt
voor het vso in de nieuwsbrief.

Matthieu vraagt dit na bij Anda

8.

Staking

Info / Dr

Staking gaat door.

9.

Samenwerking Odyzee / BVW

Info / Dr

Leidinggevende in Middelburg.

10.

Samenwerkingsverband Walcheren
VO

Info / D

Locatie Middelburg, TLV met
kanttekening toewerking naar BVW

11.

Training DR

Info / D

Jochum de Kort uitnodigen voor
uitleg OPR Walcheren

Er is iets gepland in de GMR
12.

13.

Nieuwsbrief + lid oudergeleding
middelburg

info

Werkboeken + licentie (odyzee zet
in op online werken, maar licenties
horen bij werkboeken. Ouders die
niet betalen > lln kunnen niet

Info / D

Er is nog geen reactie op de mail.
Ouders Middelburg te peilen
Er is gesproken in de onderbouw
vergadering over de licenties bij de
werkboeken. Kiezen ouders er voor
geen werkboeken te kopen, kan een

Vraag voor een bijdrage over de
licenties komt in de brief aan bod.
Basis in het boek, verdieping op de
computer. Gemiddelde methode is

online werken)

kind ook niet op de computer.
Hoe gaan wij als school met het
aanbod van online leerstof om?

14.

Werkdruk magister / werkboeken

Info / D

Te grote taak voor één persoon

15.

Odyzee 25 jaar

Info

Activiteitenweek tbv viering jubileum.

16.

Rondvraag

-

Pesten: studiedag Autisme en pesten.
Stichting Prima: anti-pestmethode. In
dat programma zit ook een
ouderavond over pesten.
Is hier animo voor zijn avond?
Adviesrecht DR bij vervanging.

een combinatie.
Hoe gaan we daar als leerkrachten in
de toekomst mee om?
Er wordt veel computerwerk
aangeboden.

SO en VSO

