Medezeggenschapraad

(Voortgezet) speciaal onderwijs
voor leerlingen met een langdurige
ziekte en/of lichamelijke beperking

Notulen MR vergadering 24 mei 2016
Aanwezig : Cathy Goose, Petra Verhage, Janny Vinke, Sjoerd Eisma, Cindy
Dulfer, Martijn Klem, Sjors Beijer
Afwezig

: Amr Suleiman

Voorzitter : Cathy Goose
Notulist : Petra Verhage

1.Opening en mededelingen
Mededelingen :
Er zijn tweetal vervelende mededelingen : Wiely Hendricks (directeur
haagse scholen) is ernstig ziek.
- Ben v.d Broek zijn vrouw is ernstig ziek.
- Voor de PMR : - Voor het schooljaar van 2016/2017 is het mogelijk om te
werken met een overlegmodel
- Er is een vacature voor de GMR. Dit hoeft niet perse iemand te zijn die al
in de MR deelneemt. Via de mail zal deze vacature bekend gemaakt
worden aan alle collega’s van de Piramide. Ook voor de ouders is het
belangrijk dat deze vacature bekend wordt gemaakt. We zullen aan Peter
v.d Bor vragen of hij via een brief dit bekend wil maken.
-PMR : er is gesproken over een dag die ingepland gaat worden voor de
verhuizing die in de kerstvakantie of in de voorjaarsvakantie kan gaan
vallen. Hierover is de PMR in gesprek met Peter v.d Bor.
2. Ingezonden stukken:
Protocollen ter bespreking en goedkeuring:
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- Protocol medisch handelen bij afwezigheid verpleegkundige : Peter heeft
een aantal vragen beantwoord (na kritisch kijken naar het protocol door de
MR). Er hoeven geen aanpassingen gedaan te worden aan het protocol. De
MR gaat akkoord met het protocol.
- Intentieverklaring schoolgids (oudergeleding) : ouders stemmen in met de
schoolgids. De feiten in de schoolgids blijven hetzelfde alleen de foto’s
worden aangepast. Er is nog een verzoek van de oudergeleding om de
schoolgids digitaal toegestuurd te krijgen waarbij de
veranderingen/aanpassingen zichtbaar zijn (de oudergeleding geeft aan dat
het is van belang is dat b.v het stuk TLV aanvraag hierin vermeld staat).
- Protocol toelaten familierelaties en vrijwilligers op de Piramide :
Graag zouden we Peter v.d Bor uit willen nodigen om na te vragen op welke
gronden (criteria) mensen ‘geweigerd’ kunnen worden in de Piramide. Dit
zouden we ook graag in het protocol terug willen zien. Graag zouden we ook
willen zien dat niet alleen de directeur zich het recht behoudt om mensen toe
te laten of te weigeren, maar de Piramide. Bij punt 1 zouden de laatste 2
regels weggelaten kunnen worden : ‘de Piramide streeft ernaar ….”.
3. Nieuw schooljaar 2016/2017:
- Cathy Goose gaat dinsdag en donderdags studeren. We gaan in het
nieuwe schooljaar op de maandag vergaderen. Het is voor Janny Vinke
haar laatste jaar in de MR. Zij heeft aan haar collega’s nagevraagd of er
iemand in de MR wil deelnemen. Hier krijgen we nog antwoord op.
- Er wordt voor het nieuwe schooljaar een jaarplan gemaakt. Graag zouden
we als MR meer inzicht willen krijgen in de begroting (financiële overzicht van
de Piramide) . Het is goed om als MR al na te denken hoe het jaarplan eruit
gaat zien.
- 28 juni : afsluiting MR (etentje) Er wordt nog aan Peter gevraagd of hij ook
mee kan.

4 . Bac (Sjoerd Eisma)
De advertentie is geplaatst. Alles is prima overgenomen wat de BAC leden
(en de medewerkers) belangrijk vonden voor de vacature. Er zijn 10 (of meer)
aanmeldingen gekomen. Hier zijn 5 kandidaten uit voortgekomen. Deze
krijgen eerst gesprek met de bovenschoolse directeur en HRM. Hieruit komen
dan weer waar 4 van de BAC-leden (1 ouder, 1 leerkracht, 1 AB-er, 1
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sectieleidster onderwijsassistent maandag (30 mei ’16) en woensdag (1 juni
’16) gesprekken mee hebben . De MR heeft in principe wettelijk adviesrecht.
Als de BAC leden unaniem achter de keuze staat voor de nieuwe kandidaat ,
krijgt de BAC het adviesrecht . Als er geen unaniem besluit is dan zal er een
extra overleg gepland worden met de MR en de BAC en zal de MR zich weer
herroepen tot het adviesrecht .
6 juni ’16 zal er definitief beraad zijn met de BAC leden over welke kandidaat
het beste is.
5. Afscheid Peter v.d Bor :
Het afscheidsfeest is 28 juni van 10.30 -12.00 uur. Zowel ouders als
personeelsleden zijn hiervoor uitgenodigd.
6. Notulen :
Geen
7. Rondvraag :
De TLV’s worden behoorlijk laat in het jaar bekend gemaakt. Dit is voor
met name de ouders van de kinderen heel onzeker. Graag zouden we
de eerstvolgende vergadering iemand uit willen nodigen om hier meer
uitleg over te krijgen.
- Oudergeleding : is het inspectierapport al binnen en kunnen wij
deze inzien.
8. Actielijst
Datum
24-5-16

24-5-‘16

24-5-‘16

24-5-‘16

Actie
Gesprek Peter ivm
verhuisdag in
vakantie
Inspectierapport
vragen aan Peter en
doormailen aan MR
leden
Zoco of Ben
uitnodigen voor
meer uitleg TLV’s
Bekend maken bij
collega’s en ouders
Piramide dat er een
vacature is voor de
GMR

Wie
Cathy en
Cindy

Evaluatie datum
28-6-16

Cathy

28-6-‘16

Cathy

28-6-16

Peter

28-6-‘16
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24-5-‘16

22-3-‘16
16-2-‘16

22-9-‘15

22-9-‘15
22-9-’15
22-9-‘15

Vragen of Peter
mee kan met het
etentje 28 juni 2016
Jaarplan mailen
naar MR leden
Theo Kosterink en
HRM mailen voor
wijzigingen in het
tijdspad en
draaiboek
Aanpassen MR
Piramide site en
toevoegen notulen
MR
Afspraken navragen
Hanneke NAH team
Brochure expertise
centrum
Ben uitnodigen
gebruik maken
Magister

Cathy

28-6-‘16

Cathy en
Cindy
Cathy

28-6-‘16

Petra
Verhage

28-6-‘16

Petra
Verhage
Janny Vinke

17-5-‘16

Is gebeurd.
Antwoord volgt
nog

17-5-‘16

9. Data MR vergaderingen Piramide Podium 17.30 uur-19.30 uur
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

22-9-‘15
3-11-‘15
8-12-‘15
9-2-‘16
16-2-’16
(ingelast)
22-3-‘16
24-5-‘16
28-6-‘16

