Notulen
9 oktober 2018 om 17:30 uur op de Madame Curiestraat 25,
Terneuzen

1. 17.30 interne vergadering mr-leden (met broodjes)
2. Evt. aanvulling van de interne agenda
Punt vanuit ouders: er is behoefte aan informatie/duidelijkheid rondom
uitstroommogelijkheden en tijdstippen waarop (Barbara). Voorstel een
toekomstbeurs, informatieavond. Het gaat om ouders van VSO. Duidelijkheid in
de mogelijkheden en moment van uitstroom. Misschien een informatiegids voor
ouders VSO. Folder samenstellen? Een structurele voorlichting voor ouders van
leerlingen die naar het VSO gaan?

3. Opening en welkom


Uitstroommogelijkheden voorlichting/duidelijkheid. Sanne
bespreekt de mogelijkheden met Aart. Voorlichting ouders start
VSO.



Punt vanuit ouderraad: welke punten horen bij de MR en welke bij
de OR? Sanne bespreekt dit met Frank. Misschien kan de OR punten
aandragen om te bespreken in de MR. Ouders vanuit MR kunnen
zich inzetten om benaderbaar te zijn voor ouders. Wellicht een
mailing vanuit ouders. Kan dit vanuit het mailadres van de MR?
Misschien aanpassen folder MR?
Sanne vraagt na hoe andere Korre-scholen dit aanpakken.



Verkiezingen; er is een brief verstuurd naar personeel. Er is geen
nieuwe kandidaat. Sanne blijft in de MR.



Punt doorgeven aan ouderraad; hoe worden oud-leerlingen
benaderd voor buitenschoolse activiteiten?



Leerlingenvervoer: Er is veel onduidelijkheid/wisseling in chauffeurs.
Dit geeft onrust bij leerlingen. Kan school hierin iets betekenen? Is
het mogelijk om tevredenheid onder ouders te peilen?

4. Notulen; is er al invulling voor de technieklessen gevonden?
Bijbaantjes; Het probleem is bekend bij de Zeeuwse Stichting Maatwerk
5. GMR:


Cafetariaregeling; wordt door directie onder de aandacht gebracht
bij de teams.



Reglement (G)MR: het reglement van de GMR wordt aangepast aan
de huidige tijd. Daarna ook het reglement van de MR aanpassen
(statuten) Mireille plant een afspraak met de PMR om een
startpakket voor startende MR-leden samen te stellen.



Verkiezingen: er worden verkiezingen georganiseerd om nieuwe
ouders te werven. 2 personeelsleden stellen zich herverkiesbaar.



Beatrixschool



CAO

6. Punten vanuit jaarplanning:


Concept jaarverslag; Sanne verstuurt dit per mail. Bij akkoord wordt
het naar ouders verzonden (via groepsleerkrachten)



Is er scholingsbehoefte? VOO, Diana wil zich graag aanmelden.
Sanne neemt contact met Frank. Diana vraagt per mail aan Han of
hij interesse heeft.

7. Wat er verder ter tafel komt:


Schoolkamp VSO; er wordt een schoolkamp georganiseerd in juni in
de omgeving van Gent. Ouders worden hierover geïnformeerd, het
wordt ook meegenomen in de ouderbijdrage.
Vraag vanuit de ouders: Is het mogelijk dat SO-leerlingen een keer
een nacht op school mogen blijven slapen? Mireille polst collega’s
SO. Is er voldoende bezetting? Is die behoefte er onder ouders?

18.00 uur vervolg vergadering in aanwezigheid directeur (met
soep)
8. Notulen vorige vergadering; vastgesteld.

9. Technieklessen. Er is geïnformeerd naar mogelijkheden tot samenwerking
op andere scholen. Het is niet gelukt om binnen deze formatie de
technieklessen vorm te geven op de wijze van vorig jaar (samenwerking
met de praktijkschool). Technieklessen worden nu aangeboden door de
groepsleerkrachten/assistenten.
10.Schoolkamp; leerlingen betrekken in de organisatie van schoolkamp.
Leerlingenraad?
11.Punt vanuit ouders: er is behoefte aan informatie/duidelijkheid rondom
uitstroommogelijkheden en tijdstippen waarop. Zie punt 2. Peter oppert de
mogelijkheid om met ouders op pad te gaan om verschillende locaties te
laten zien.

12.Vanuit jaarplanning MR:



Jaarverslag vaststellen, jaarverslag wordt gemaild naar Peter om te
vragen of hij suggesties/aanvullingen heeft.

13.Nieuws vanuit de directie:


Contactpersoon; 2 contactpersonen; Mireille en Sanne. Er wordt
gekeken naar scholing. De meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld wordt aangescherpt per januari 2019. Ook hiervoor
wordt scholing verzorgd.



Mededelingen:
Simone heeft afscheid genomen vanwege fysieke omstandigheden.
De vacature wordt ingevuld door Ilona de Blok.
KSO (kwaliteit speciaal onderwijs): er volgt een bezoek.
Personeelsleden worden geïnterviewd, papieren worden
gecontroleerd.
Leerlingtelling op 1 oktober: lichte stijging van 122 naar 125
leerlingen. Dit is lager dan de prognose. VSO krimpt licht. Er is een
trend gaande dat leerlingen school eerder verlaten onder druk van
regelgevingen. SO stijgt licht.
AVG; er een personeelslid binnen de Korre aangewezen om dit te
coördineren. Er worden speerpunten gekozen als prioriteit om te
voldoen aan de AVG. Er kan een boete gegeven worden als je niet
voldoet. Er is scholing ingehuurd. Voor het personeel krijgt elearning aangeboden.
Ontwikkelingen in de regio: er zijn gesprekken met Respont en de

Sprinkplank om samen te werken. Er is een wens om geen kind
meer door de tunnel te laten gaan. Dat betekent dat er aanbod
moet komen voor leerlingen die nu alleen onderwijsaanbod kunnen
vinden buiten Zeeuws-Vlaanderen. De Sprong, De Argo en de
Wingerd hebben aangegeven graag mee te willen in de
bouwplannen van het VO in Zeeuws-Vlaanderen. Er kan gebruik
gemaakt worden van gezamenlijke voorzieningen.
In 2019 wordt er nieuw schoolplan gemaakt, 4-jarenplan. Eind 2019
wordt dit in de MR ter goedkeuring aangeboden.
In november wordt de begroting gemaakt. De meerjarenbegroting
wordt op basis van de prognoses aangepast.


Beatrixschool; voor alle personeelsleden is een plaats
gevonden/aangeboden. Alle leerlingen zijn onder gebracht.

14.Rondvraag:
Stagiaires: Er zijn weinig stagiaires op school. Hoe komt dit? Er moet
voldaan worden aan bepaalde voorwaarden, certificaten. Navragen bij MT.

19:00 uur vervolg interne vergadering MR-leden
Nabespreken punten algemene vergadering

19:30 uur sluiting vergadering
Indienen declaraties!

Punten voor volgende vergadering:

Vergaderstijl en opzet bespreken
Scholing Diana/Han
OR: activiteiten oud-leerlingen, samenwerking MR, blijven
slapen SO-leerlingen
Leerlingenvervoer
Voorlichting ouders uitstroom

