Jaarverslag 2014-2015
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van Prisma
over het schooljaar 2014-2015. Met dit jaarverslag legt de MR
verantwoording af over haar werkzaamheden.
Bij de MR staan de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs centraal. Het
behartigen van de belangen van zowel de ouders/verzorgers als ook het
personeel vormt de leidraad voor de werkzaamheden van de MR bij de
beoordeling van de beleidsvoornemens van de directie.
In het schooljaar 2014-2015 hebben we onder andere de volgende zaken
besproken: de invoering van de nieuwe cao, de veranderingen binnen het
VSO, verbeterpunten ouderenquête, invulling AWBZ uren en de MR
verkiezingen. De MR heeft in 2014-2015 zeven maal vergaderd en heeft
daarnaast nog enkele aparte bijeenkomsten van de personeelsgeleding van
de MR (PMR) gehad.

Taken MR
Het is de taak van de medezeggenschapsraad ervoor te zorgen dat in de
school iedereen in staat wordt gesteld zijn of haar belang naar voren te
brengen, toe te lichten en zo nodig te verdedigen. Het is mede de taak van de
medezeggenschapsraad om een klimaat van openheid, openbaarheid en
onderling overleg te scheppen en te behouden. Daarbij gaat het in de eerste
plaats om het innemen van een eigen standpunt ten opzichte van de
voornemens van de school of het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad
oordeelt over (beleids)voorstellen van de directie van de school of het
schoolbestuur. De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin de diverse
belangen worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders als
personeel.

Samenstelling
De MR bestaat uit 8 leden: 4 vertegenwoordigers van de oudergeleding en 4
vertegenwoordigers van de personeelsgeleding. Het afgelopen schooljaar was
de samenstelling van de MR als volgt:
Esther van Straalen
Marsha Outhuis
Helma van der Velden
Willy Schoneveld

(Personeelsgeleding)
(Personeelsgeleding)
(Personeelsgeleding)
(Personeelsgeleding)

Voorzitter
Secretaris
GMR
lid

Tom van Krimpen
Anneke van der Linde
Mark Ostendorf
Marjolein Ippel

(Oudergeleding)
(Oudergeleding)
(Oudergeleding)
(Oudergeleding)

lid
lid
lid
lid

Cao
Per 1 augustus 2015 moet de nieuwe CAO uitgevoerd worden. De invoering
van de CAO vraagt aanpassingen in de werktijd invulling van de assistenten
en leerkrachten. De PMR van het VSO en het SO hebben zich bezig
gehouden met de invulling van het taakbeleid; de invulling van de meeruren; overleg model of basismodel en het wegvallen van de ADV dagen.
Gedurende dit proces is er veelvuldig contact geweest tussen het MT en de
(P)MR.

Veranderingen binnen het VSO
Door de invoering van de Participatiewet verandert er veel voor het VSO. Er
zal gewerkt gaan worden met uitstroomprofielen/ certificaten, zodat de
leerlingen beter voorbereid worden op arbeid. De leerlingen kunnen een
keuze maken uit: Groen, woonhulp, horeca en schoonmaak. De leeftijd
waarop de leerlingen de school verlaten is verlaagd naar 18 jaar. De
veranderingen binnen het VSO roepen veel vragen en onrust op. Belangrijk
is om dit als MR de komende periode nauwlettend in de gaten te houden. Het
verandertraject binnen het VSO wordt begeleid door KPC.

Oudertevredenheidsonderzoek
Uit het oudertevredenheidsonderzoek zijn onderstaande punten regelmatig
naar voren gekomen. De punten zijn terug gekoppeld naar het MT en zij
zullen verder aan de slag gaan met de uitslag van het onderzoek. De MR
heeft afgesproken om in het schooljaar 2015-2016 terug te komen op de
besproken punten.
 Transparant blijven, mag misschien wel wat eerder informatie gegeven
worden. Stel je kwetsbaar op. Als je de informatie nog niet helemaal
zeker weet, is dit ook informatie.
 De cognitieve vakken komen zo weinig aan bod. Krijgt mijn kind nog
wel voldoende bagage mee. Vanuit de MR zijn we het er over eens dat
zeker in het eerste jaar of twee jaren de theorievakken belangrijker zijn
dan de praktijkvakken. Je zou 75% aan theorievakken moeten
besteden en 25% aan praktijkvakken. Daarna zou je het per jaar af
kunnen bouwen.

 Meer sportdagen en uitstapjes op het VSO.
 De trappen in het VSO gebouw zijn nu voorzien van leuningen en
strips. Een aandachtspunt is dat de ruimte te klein blijft. Bij regen
zitten de leerlingen op de trap. Is het niet een optie dat er toch groepen
naar het SO komen, bijvoorbeeld de P, Intensief of VSO 1 naar de
BBW? Voor de komende twee jaar, totdat de leerlingen 18 t/m 20 niet
meer verplicht zijn om naar school te gaan??

Invulling AWBZ uren
Aan het begin van het jaar was er onduidelijkheid over de inzet van de AWBZ
uren. Deze werd klassikaal ingezet en niet per individu. De betrokken ouders
waren hier niet van op de hoogte. Ouders zouden het fijn vinden om over dit
soort zaken vooraf ingelicht te worden.
Aan het einde van het jaar werd duidelijk dat de AWBZ gelden stop gezet
gaan worden. Dit heeft als gevolg dat er binnen het SO niet meer elke dag
assistentie is in de groepen.

Verkiezingen MR
De MR termijn van Anneke van de Linden, Helma van der Velden en
Marjolein Ippel liep dit jaar ten einde. Alle drie hebben zich opnieuw
beschikbaar gesteld voor de MR. Voor Anneke van de Linden en Marjolein
Ippel is dit totdat hun kind de school verlaat.
Mark Ostendorf heeft afscheid genomen van de MR, omdat zijn termijn
afliep. Zijn plek wordt opgevuld door Cor de Jong ( CdJ).
De taak van voorzitter wordt per september 2015 overgenomen door Tom van
Krimpen.

Logopedie
Mirjam Persoon (logopediste) heeft de eerste vergadering het belang van het
gebruik en onderhoud van de picto’s besproken. Zij heeft een plan
geschreven om dit te onderhouden. Dit plan is ook aan het MT gegeven en
met elkaar zullen wij ervoor zorgen dat dit systeem doorzet.

Financiën
In het schooljaar 2013-2014 hadden we nog 62 euro over van het budget.
Het schooljaar 2014-2015 kregen we 350 euro erbij. Daarvan hebben we 20
euro besteed aan het afscheid van een MR lid.
We hebben nu een budget van 392 euro over die we mee nemen naar het
jaar 2015-2016.

Overige zaken
-

De oudergeleding van de MR stemt –na een aantal aanpassingen en
besprekingen- in met de schoolgids van Prisma voor 2015-2016.
De MR stemt in met de formatie van Prisma.
De MR stemt in met het nascholingsplan van Prisma.

Namens de MR,
Marsha Outhuis
Secretaris 2015-2016

