Medezeggenschapraad

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

Notulen MR vergadering 10 okt. 2016
Aanwezig :

Cindy Dulfer,Cathy Goose, Petra Verhage, Marijke Princen, Sjors Beijer, Sjoerd
Eisema, Dick Rensen, Gertie Jansma (toehoorder)
Voorzitter : Cathy Goose
Notulist : Petra Verhage

Afwezig :

Amr Suleiman, Martijn Klem

Agenda :
1. Opening en mededelingen
2. Managementstructuur (17.35 u-18.15 u)
3. Rooster VSO
4. Managementstructuur en rooster
5. Leerlingstatuut
6. Notulen 29-8-2016
7. Verduidelijking TLV aanvraag
8. Leerlingengeleding
9. Verbeterpunten inspectie rapport
10. Rondvraag
1. Opening en mededelingen
- Toehoordersbeleid : Gertie Jansma heeft gebruik gemaakt van het toehoorders
beleid tijdens de MR. Toehoordersbeleid : iedereen mag plaatsnemen als
toehoorder in de MR. Als MR kunnen wij ermee instemmen dat Gertie Jansma ook
mag spreken als we vragen aan haar hebben. Dit is vandaag niet aan de orde
gekomen.
-

Verhuizing : er is afgelopen week een mail naar de personeelsleden verstuurd
over de verhuizing (wanneer enz.). Binnenkort wordt er een bericht naar alle
ouders verstuurd.
VSO : 2 dagen voor de kerstvakantie (22 en 23 dec. 2016 wordt er verhuisd) De
2e dag na de kerstvakantie (10 jan. 2017) wordt er gestart in het nieuwe
schoolgebouw.
SO : 15,16 ,17 febr. 2017 verhuizen. 20 febr. start nieuwe gebouw. 27 febr.
volgt de voorjaarsvakantie (2 weken) en wordt het oude gebouw gesloopt. Er
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worden 2 marge ochtenden ingeleverd ivm de verhuizing. Ook dit staat in het
bericht naar ouders toe.

2. Managementstructuur :
Er staat in hoofdlijnen een nieuw management- en organisatiestructuur op papier. Dit
stuk is geschreven op hoofdlijnen (de tijd is tekort om er dieper op in te gaan, dit
i.v.m de komende verhuizing. Eerst moet er een management structuur op poten
voordat er verder op de functies/taken ingegaan kan worden).
Er zijn 2 opties voorgesteld aangaande de managementstructuur:
Optie 1 : 2 locatie leiders , 2 teamleiders (ass.en AB), de verpleegkundige, zoco, IB
en OOP.
Optie 2 : 2 adjunct directeuren, 2 teamleiders (ass.en AB), de verpleegkundige, zoco,
IB en OOP . Bij 2 adjunct directeuren gaat er een andere procedure van start (rechts
positioneel beleid).
Vraag MR : Er blijft een adjuncten budget over ivm pensioen adjunct directeur. Waar
gaat dit budget naartoe ? Antwoord directeur : Dit overgebleven budget zal worden
ingezet (bij de management structuur waarbij locatiehoofden ingezet gaan worden)
in het locatieleiderschap en positie zorg coördinatoren. Bij de managementstructuur
met 2 adjunct directeuren wordt dit budget onder de 2 adjunct directeuren verdeeld.
Vraag MR : er is geen teamleider aangesteld voor de leraren, maar wel voor de AB
en assistenten. Antwoord directeur : In het geval van de managementstructuur
locatie hoofden stuurt het locatiehoofd de leerkrachten aan.
In het CAO staat dat locatiehoofden en teamleiders geen personeelsgesprekken
mogen voeren. In het geval van de managementstructuur met adjunct directeuren
mag dit wel. De directeur doet navraag hierover bij DHS.
Er wordt aan de MR gevraagd of er ingestemd kan worden met het voorstel van de
hoofdlijnen van het management – en organisatie structuur. En welke management
structuur de MR leden hun voorkeur hebben. De MR heeft besloten om nog geen
instemming te geven op de hoofdlijnen van het managementstructuur. De MR wil
eerst hun achterban raadplegen.
3. Rooster VSO :
Het VSO Piramide college gaat samen in 1 gebouw met school “Viertaal”. Deze
gebruikt het rooster met 5 gelijke dagen. In het VSO komt het bijna structureel voor
dat er uren tekort zijn. Als MR stemmen we in met het 5 b gelijke dagen model , mits
het vervoer goed geregeld wordt (aangezien de verhuizing snel voor de deur staat,
is ervoor gekozen om dit in zeer korte termijn door de MR te laten beoordelen).
4. Leerlingstatuut
Niet besproken
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5. Notulen 29-8-2016
Niet besproken
6. Verduidelijking TLV aanvraag
Niet besproken
7. Leerlingengeleding
Niet besproken
8. Verbeterpunten inspectie rapport
Niet besproken
9. Rondvraag :
Geen
10. Actielijst :
Datum
10-10-‘16
29-8-‘16
29-8-‘16

Actie
Achterban en cao
raadplegen
Datum prikken etentje
Doorgeven
leerlingenraad
aanvullen
leerlinggeleding

Wie
Allen

Evaluatie datum
z.s.m

allen
Cathy

10 okt. ‘16
10 okt. ‘16

11. Data MR vergaderingen Piramide Podium 17.30 uur-19.30 uur

maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

29
10
28
16
13
15
26

aug. ‘16
okt. ‘16
nov. ‘16
jan. ‘17
maart ‘17
mei ‘17
juni ’17

