Boterbloemweg – 19.45 uur

Notulen MR vergadering maandag 15 februari 2016

1. Welkom en vaststellen agenda
-

Fons heeft nog een paar extra mededeling.

Bespreken notulen dd. 11 januari
Notulen goed gekeurd

Actiepunten:
-

2 punten die we met Fons willen bespreken op de agenda zetten, Fons hierover
informeren  Marsha heeft gemaild en telefonisch contact gehad met Fons.

2. Mededelingen vanuit het MT
- Fons moet geopereerd worden aan zijn hartklep. Begin maart kan Fons opgeroepen
-

-

-

-

worden. In samenwerking met Scope kijken ze naar een oplossing voor vervanging.
De clusterdirecteur (Johan Vodegel) heeft doorgegeven dat de in-/ontvlechting van het
SO/VSO op ‘on hold’ gezet. Fons stuurt de MR het persbericht (van PO raad)toe, waarin
uitgelegd wordt wat de reden hiervan is. Omdat het proces al zover gestart was, is dit wel
een tegenvaller. Fons zal de directeur blijven van het SO en het VSO en zal op de hoogte
moeten blijven wat er in het SO speelt, dit is een lastig stuk, aangezien de ontvlechting al
gestart was op de werkvloer.
Er moeten nog op een paar stukken getekend worden door de MR. Vanuit het SO en VSO
komen nog stukken die getekend moeten worden.
Het VSO naast de lopende zaken, haar focus legt op het inspectiebezoek op 3 maart 
Het is best spannend dat er een bezoek komt, omdat nog niet alle stukken zijn geborgd.
Werkende wijs ontstaan stukken, die bijgesteld moeten worden en nog niet altijd goed
binnen de processen/stukken staan.
Theoretische vakken Fons deelt een urentabel uit, waarin per vakgebied het aantal
lesuren worden weergegeven. Bij de jongere groepen worden er meer theoretische
vakken gegeven, hoe ouder de leerlingen worden, hoe minder theoretische vakken er
gegeven worden, dit heeft ook te maken met het aantal stage uren die ze moeten lopen.
Toen de enquête is afgenomen was het VSO net in een nieuwe ontwikkeling. We zijn nu
stappen verder en ouders worden daar vanaf het begin in meegenomen, waardoor het
proces van het lezen en rekenen niet het aller belangrijkste is. Het wordt nog wel
aangeboden, maar er zijn ook nog andere belangrijke vakken , bijvoorbeeld de vakken om
later aan het werk of naar de dagbesteding te kunnen.
VSO gebouw  Een gegeven is dat het gebouw heel krap is. Het gebouw doet aan de
norm van 100 leerlingen. Er zijn er nu 88, volgend jaar zullen er 100 zijn. Doordat wij in
kleine groepen werken is er ruimte te kort. Het ministerie berekend de ruimtes per hele
groep en niet in deelgroepen.
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-

Fons hoopt de ruimtes volgend jaar te beter kunnen optimaliseren door te kijken naar de
leerlingen en niet naar de werkdagen van de werknemers, zoals afgelopen jaar is gedaan.
Andere schooltijden kan ook nog een oplossing zijn. Er wordt eerst gekeken naar de
verschuiving van de werktijden van personeel. Wij als MR moeten dit punt blijven
waarborgen.

3. Sociale Veiligheid
- Wat mag een ouder van een school verwachten op het gebied van Sociale Veiligheid?

* Actuele informatie krijgen van school (sneller)
* Communicatie van beide partijen (ouder-school/school-ouder)
* Het goede voorbeeld geven
* Adequaat reageren
* aanspreekpunt op school zijn
* Een protocol hebben op school
* Leerkracht in de klas actief ermee bezig zijn; regels opstellen en naleven.
* Openstaan voor kritiek
* School respect hebben voor leerling/ouder
- Wat mag een school van een ouder verwachten op het gebied van Sociale Veiligheid?
* Communicatie van thuissituatie
* Weten wat de omgangsregels zijn van school en dit ook naleven
* Respect tonen naar leerkrachten, leerlingen en ouders
* Ouders openstaan voor kritiek
* Ouderbetrokkenheid tonen

4. GMR
-

-

Vakantierooster besproken; 2 weken meivakantie blijft voor de leerlinge, niet voor de
leerkrachten
CAO groep komt weer bij elkaar. Vraag vanuit de MR; wat moeten wij met de CAO mail
die Helma verstuurd heeft vanuit het CAO overleg? De mail was ter informatie. Kan die
lijst voor het SO en VSO apart ingevuld worden? Woensdag tijdens de GMR wordt
nagevraagd wat we ermee moeten, lukt 11 maart 2016 nog?
Privacyreglement wordt besproken.

5. Wvttk
-

Waarborgen dat er een volgende vergadering iemand vanuit het MT aanwezig is,
aangezien Fons afwezig is.

Actiepunten:
- In de PMR uitzoeken welke stukken nog ondertekend moeten worden.
- Op de agenda zetten verkiezingen volgend jaar MR
- MR volgend jaar VSO/SO samen of deelraden?
Spoorboekje 2016-2017
- VSO gebouw hoe gaat het met de ruimtes nu er rekening is gehouden met de
werktijden van het personeel??
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