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

Notulen MR vergadering 22 maart 2016
Aanwezig : Cathy Goose, Petra Verhage, Janny Vinke, Sjoerd Eisma, Cindy
Dulfer, Martijn Klem
Peter v.d Bor, Suzanne de Roos
Afwezig

: Amr Suleiman (ziek) , Sjors Beijer
Voorzitter : Cathy Goose
Notulist : Petra Verhage
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1.Opening en mededelingen
Mededeling :
- 17 maart is de schoolinspectie geweest op de Piramide. In het
eindgesprek met de inspectie heeft de inspecteur mondeling laten weten
dat er een basisarrangement wordt toegekend. Dus heel goed nieuws en
allemaal hartstikke trots.
-Helaas is ons weer een leerling, Danny, ontvallen. Zeer verdrietig. De
betrokken collega’s zijn naar de uitvaart geweest.
-Petra zal binnenkort de (goedgekeurde) notulen op de schoolsite zetten.

Medezeggenschapraad

2. Ingezonden stukken
- Protocol medisch handelen bij afwezigheid verpleegkundige :
Om de veiligheid van de kinderen te blijven waarborgen is het van belang
dat er een protocol wordt opgesteld bij afwezigheid van de verpleegkundige
Ook moet er naar de toekomst gekeken worden aangezien er 2 gebouwen
komen (SO en VSO) en we maar 1 verpleegkundige in huis is. Het is belangrijk
dat er op beide gebouwen medische expertise aanwezig is. Peter heeft een
protocol ‘medisch handelen bij afwezigheid verpleegkundige’ opgesteld.
Op het moment heeft de verpleegkundige 5 assistenten aangesteld die
Gertie gaan vervangen mocht ze niet aanwezig zijn. Deze assistenten zijn BIGgeschoold en voeren de medische handelingen al uit. In april 2016 is er een
evaluatie. In deze evaluatie zullen de punten besproken worden die vermeld
staan in het protocol “medisch handelen bij afwezigheid van de
verpleegkundige” . De evaluatie vindt plaats met Gertie (verpleegkundige) ,
Carolien (sectie leidster) en Peter.
Bijgevoegd de bijlage “protocol medisch handelen bij afwezigheid
verpleegkundige” De MR leden gaan aan de hand van het gelezen protocol
vragen stellen/adviezen geven.
3. NAH observatie arrangement :
- Suzanne de Roos is aangeschoven in de MR. Zij heeft verteld wat de
plannen zijn rondom NAH team. Zie bijlage : OZA plan. Per jan. 2016 is door
SPPOH een beschikking voor 2 jaar afgegeven voor een pilot van het NAH
team. Peter heeft de stukken voor de begroting.
Er zijn afspraken gemaakt over wat voor effect dit heeft voor de
leraren/leraressen/assistenten van de Piramide en hier zal op geëvalueerd
worden. Deze vraagt Petra na bij Hanneke (sectieleidster SO),zodat de MR
leden deze ook in kunnen zien.
4 . Notulen afgelopen vergadering
- notulen 9-2-2016: in het draaiboek ontbreekt dat MR advies moet
geven en de MR vindt het onjuist dat er vooraf vragen moeten
doorgeven aan HRM en boven schoolse directeur
- notulen 16-2-2016 : geen bijzonderheden
5. BAC :
Cathy heeft de HRM adviseur een mail gestuurd met daarin de vermelding
wie de BAC leden zijn. Ook met de vraag dat de MR heeft aangegeven dat
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de MR opgenomen zou moeten worden in het draaiboek en tijdspad. Hier is
nog geen antwoord op. Zodra Cathy een mail terug ontvangt zal zij hem
doorsturen naar alle BAC leden.
6. AOB cursus :
Cathy is naar de AOB cursus begroting, financiën en taakbeleid geweest.
Cathy vond het een interessante cursus. Onder andere kwam naar voren dat
wij als MR leden het schoolplan meer moeten koppelen aan de begroting.
Cindy en Petra zijn naar de AOB (basis)cursus MR geweest. Zij hebben dit
ervaren als zeer prettig . Zij hebben meer Inzicht gekregen welke
taken/rechten de MR nu precies heeft. Onder andere kwam naar voren dat
het handig is als we een jaarplan maken. Cathy zal dit samen met Peter
bekijken en samenstellen. Cindy en Petra bevelen de MR cursus echt aan
voor de andere MR leden.
7. Rondvraag :
Geen
8. Actielijst
Datum
22-3-‘16
22-3-‘16
16-2-‘16

16-2-‘16

22-9-‘15

22-9-’15
22-9-‘15

Actie
Afspraken navragen
Hanneke NAH team
Jaarplan maken
Aanvullen
telefoonlijst MR
leden
Theo Kosterink en
HRM mailen voor
wijzigingen in het
tijdspad en
draaiboek
Aanpassen MR
Piramide site en
toevoegen notulen
MR
Brochure expertise
centrum
Ben uitnodigen
gebruik maken
Magister

Wie
Petra

Evaluatie datum
17-5-‘16

Cathy en
Peter
allen

17-5-‘16

Cathy

Is gebeurd.
Antwoord volgt
nog

Petra
Verhage

17-5-‘16

Janny Vinke

17-5-‘16

22-3-‘16
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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
17-5-‘16
28-6-‘16

