Medezeggenschapraad

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

Notulen MR vergadering 15-5-2017
Aanwezig : Cathy Goose, Petra Verhage, Sjors Beijer, Sjoerd Eisma
,Cindy Dulfer, Martijn Klem, Iram Ahmed, Dick Rensen (tot 18.45
uur)
Voorzitter : Cathy Goose
Notulist : Petra Verhage
Afwezig : Marijke Princen

1. Opening en mededelingen
-

Iedereen is geïnformeerd over het plotseling overlijden van
Marcolm Rowswell op het Piramide College op 12-5-2017. Enorm
verdrietig nieuws waar we allemaal bij stilstaan.
Helaas krijgen onze leerlingen vaker met het overlijden met te
maken van klasgenoten of medeleerlingen als leerlingen op het
regulier onderwijs. Er is op beide scholen (SO en Piramide college)
een protocol aanwezig bij overlijden van een leerling. Er wordt over
nagedacht over een passend protocol voor zowel het SO als het
Piramide College (aangezien het 2 gebouwen zijn geworden)

-

Er is vanuit de MR contact geweest met de GMR:
 Er staat nog steeds een vacature open voor de GMR voor
zowel personeelsgeleding als de oudergeleding.
 Er is gekeken naar LB niveau op LC niveau op de Piramide:
op bestuursniveau zit 19% in de LC schaal. Dit is prima.
 Duurzame inzetbaarheid : er staat 40 uur per jaar duurzame
inzetbaarheid bij een fulltime baan. Dit wordt nog niet altijd
ingezet. Graag willen we dit punt nog terugzien als
agendapunt in het nieuwe schooljaar.
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-

-

Cathy Goose zal in het nieuwe schooljaar niet meer deelnemen in
de MR. Zij is op het moment voorzitter van de MR. Georgette van
Dijk (decaan Piramide college) zal namens Cathy plaats gaan
nemen in de MR, Zij heeft aangegeven geen voorzitter te willen zijn .
De vraag is of de andere MR leden willen nadenken over evt.
voorzitterschap.
Er is binnen het team assistenten gevraagd of iemand deel wil
nemen in de (P)MR. Deze zal dan in de plaats van Petra Verhage
komen. Zodra iemand zich hiervoor heeft aangemeld, zal er ook
nagedacht moeten worden over de functie secretaris.

2. Ingezonden stukken
-

Begroting 2017 / plan van aanpak financiën
Protocol aanname nieuwe leerlingen Piramide college
Onderwijs zorg overleg
Bruikleenovereenkomst Piramide college
Schoolgids
Leerlingenstatuut

Begroting 2017/ Plan van aanpak financiën:
-

-

-

-

Er is gesproken over :
Er is dit jaar door de directeur een ‘concept plan van aanpak
financiën’ gemaakt ivm bezuinigingen . In het nieuwe schooljaar zal
deze omgezet worden naar een begroting. In het nieuwe
schooljaar zal de MR deze begroting wederom bespreken met de
directeur. Er is met de directeur afgesproken dat de MR de
begroting ruim op tijd ontvangt.
Verminderde inkoop revalidatie (plan van aanpak financiën) . De
directeur heeft uitgelegd waarom de keuze hierop is gevallen. Er
wordt in ieder geval gekeken naar hoe de bekostiging voor
bepaalde therapieën/onderwijsondersteuning aangepakt kan
worden gezien er bezuinigd moet worden.
Meer leerlingen per groep : Er zullen minder groepen SO zijn in het
schooljaar 2016/2017. Hierdoor zullen de groepen in het SO en de
groter qua aantal leerlingen zijn. Belangrijk blijft wel dat de kwaliteit
van onderwijs gewaarborgd blijft. Hiervoor worden plannen op
papier (jaarplan) gezet. Met name daarin opgenomen : hoe gaat
de Piramide kwaliteit verhogen, ook bij bezuinigingen
Graag zou de MR het punt inspectierapport wederom op de
agenda willen zetten. In het nieuwe schooljaar zal dit punt op de
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agenda komen. De schoolinspectie zal anders te werk gaan in het
nieuwe schooljaar: Inspectie heeft 2 taken :
- kijken of de school voldoet aan de deugdelijkheidseisen
- een stimulerende toezicht : het bestuur geeft aan wat ze belangrijk
vinden, hoe zij kwaliteit kunnen bieden binnen de scholen en
hierop wordt dan toezicht gehouden door de schoolinspectie.

Protocol aanname nieuwe leerlingen Piramide College :
De MR vindt het een helder protocol.
De doelstelling van dit protocol is om ervoor te zorgen dat er een
inhoudelijke beoordeling kan plaatsvinden bij aanmelding van nieuwe
leerlingen.
Graag ziet de MR dat er in het protocol wordt opgenomen dat er een
scherper onderzoek plaatsvindt qua niveau inschaling.
Een aantal suggesties van de MR over bijv. beroepsmogelijkheid
worden niet in protocol opgenomen, omdat het enkel een interne
procedure betreft waarin de wettelijke verplichtingen niet expliciet zijn
opgenomen.
Onderwijs zorgoverleg :
-

Notitie bij punt ‘verslaglegging’ : Ouders hebben recht van inzage
in het leerling dossier.

Bruikleenovereenkomst ICT :
Er is gekeken naar de hardware die we op het moment gebruiken.
Deze hardware is verlopen. De bedoeling is dat de hardware goed
ingezet gaat worden.
Er zijn op het moment spullen in huis voor een ‘ICT test’. Voor zowel het
SO en Piramide College. In de lokalen komen werkplekken waar een
scherm, toetsenbord en een muis staan. Er wordt dit schooljaar
getoetst bij een aantal medewerkers , directie en leerlingen of deze
hardware toegepast kan worden. Er is een concept
bruikleenovereenkomst opgesteld, zodat er goed wordt omgegaan
met de hardware die aanwezig is.
De MR heeft wat opmerkingen geplaatst nav dit concept
bruikleenovereenkomst. Deze wordt aangepast en wederom in de
volgende vergadering besproken/goedgekeurd. Graag wil de MR
toegevoegd zien in het protocol :
- de gebruiker heeft het in goede staat ontvangen en
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- het moet aantoonbaar zijn dat de gebruiker er niet goed mee
omgegaan is.
Schoolgids :
Er is een concept tekst voor de schoolgids. Deze moet nog goed
doorgelezen worden door de MR en voorzien van op/aanmerkingen.
Deze zal in de volgende vergadering besproken worden.

Leerlingenstatuut :
Ihram Ahmed (leerlinggeleding MR) heeft namens de MR het
leerlingenstatuut ingelezen. Zij heeft het goedgekeurd wat erin staat.
3.
Notulen afgelopen vergadering
Notulen 13 maart zijn goedgekeurd
4.
Rondvraag
Helaas kon Marijke Princen, (P)MR, niet aanwezig zijn bij de
vergadering, maar zij heeft wel een mail gestuurd met allerlei
opmerkingen/vragen over bepaalde zaken. Gezien de tijd zijn we er
niet aan toegekomen om deze te bespreken. Deze zullen we in de
volgende vergadering meenemen
5.

Actielijst :

15-5-‘17

6.

Punten op agenda zetten :
- Inspectierapport
- Duurzame
inzetbaarheid
- Mail Marijke
Princen (P) MR

Cathy

26-6-‘17

Data MR vergaderingen Piramide Podium 17.30 uur-19.30 uur

maandag

29 aug. ‘16

maandag

10 okt. ‘16
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maandag

28 nov. ‘16

maandag

16 jan. ‘17

maandag

13 maart ‘17

Maandag

27 maart ’17
(ingelast)

maandag

15 mei ‘17

maandag

26 juni ’17

