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

Notulen MR vergadering 4 september 2017
Aanwezig :

Cathy Goose, Georgette van Dijke, Marijke Princen, Cindy van Eijck, Martijn
Klem, Dick Rensen (17.40 uur -19.00 uur)
Voorzitter : Cathy Goose
Notulist : Marijke Princen

Afwezig :

Sjors Beijer, Iram Ahmed

Agenda :

17.3017.35

17.4018.00

● opening en mededelingen
1. Inkoop eten te declareren binnen het 500 euro budget MR evt. Leerling
betrekken als interne stage. Het Podium is niet meer betrokken qua
gelden, wel bij het klaarzetten. Koffie/Thee is op schoolrekening.
2. Loes Aarts wil graag dat het voorzitterschap van Cathy wordt overgenomen
i.v.m. overbelasting taken. Niemand biedt zich aan vanuit de MR.
3. Dick geeft aan dat de ouderbijdrage gehandhaafd blijft op 20 euro.
4. Dick heeft niet alle bijlagen mee gestuurd; deze volgen z.s.m.
5. Jaartaak nodig nu doen om te kunnen starten.
6. Jaarplan als gelezen beschouwen .
7. Vraag Martijn: LVS= leerling volgsysteem. De kleur geel is SO. De kleur
wordt ook gebruik gemaakt van scoll-meting. (leerlijn –doelen- OPP nieuw
we format komt dit erin. Op grond van 1e scoll meting.)
8. Desk. Bev. SO/VSO DCD mag in overleg met Janny en het SO/VSO team evt.
ook gevolgd worden door mensen vanuit de AB.

Notitie jaartaken vso.
● Vraag Marijke AB; waar valt de Suzanne NAH consultaties onder?
Projectgroepen.
● Vraag Georgette: 1.Er ontbreken taken? Toevoegen na overleg locatie
directeur. Dick heeft bij taken Cupella voor 17-18 iets toegevoegd.
● Vraag Cindy: combinatie taken? B.v. De sportjuffen hebben een aparte
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●

18.0018.15
18.2518.45

●

combinatie so en vso.
Dick vertelt: Ieder personeelslid krijgt een print van Cupella en bespreekt
deze met de teamleider. Personeel kan niet zelf in Cupella. Als een
personeelslid in 1e instantie niet tekent dan i.p. overleggen tot
overeenstemming. Alles binnen de regels van de CAO PO. Marijke zoekt “”
“vinkje” uit n.a.v. haar bijscholing m.b.t. Cupella / AOB.
Vraag Cathy: vanuit overleg achterban VSO. Men ziet niet terug hoe de
vragen verwerkt zijn in dit aangeleverde stuk. Dick geeft aan dat uit het
beleidsplan 2009 het taakplan naar boven is gekomen. Zeer uitgebreid zijn
de jaartaken op een rijtje gezet; het is wel verouderd. Er is gekozen voor 50
% toeslag. Waarom niet is gekozen voor 35% staat vermeldt. Daarom is
deze notitie gemaakt ter verheldering. De volgende grote stap is overgaan
op het overlegmodel. Daarna wordt een nieuwe taakbeleid gemaakt. Het
door Peter geschreven stuk is dus aangepast. Uit de spraak verwarring blijkt
dat Dick niet de aangepaste versie heeft verstuurd in zijn mail naar de MR.
Hij verstuurt het nu en het wordt volgende vergadering besproken.
soep en broodjes

● zorgbekostiging
Dick vertelt over plan van aanpak. Er is gunstig bericht m.b.t. de begroting; minder
exploitatiekosten en personeelskosten– SWV gelden – bestuur 22/9 gesprek m.b.t.
de materiele lasten van de school en er zijn subsidies binnen gesleept. School staat
nog wel in het rood. Dit door incidentele zaken die terugkomen en de zware
leerlingen m.b.t. zorg SWV.
Aanpak zie Beleid bekostiging notitie:
aanname beleid van school – kernvoorzieningen voldoende? Of Plus ondersteuning
meer onderwijs – en inkoop Sophia (minder dan vorig jaar)- en externe zorg.
middelen mobiliseren; SWV-Zorgfinanciers -gemeente –ziektekostenverzekeringenCIZ- met ouders in gesprek met ouders.
De organisatie van die middelen ; norm ingebed in de schoolstructuur = norm van
kernonderwijs en wat zelf te bieden (onderwijs -onderwijsondersteuning. –
verpleegkundige - ieder van buiten zelf beoordelen door school. Personen van
buiten moeten een VAG-verklaring overhandigen en passen in het team. Het idee is
om daarom b.v. kinder thuiszorg door vaste partner Florence te laten inzetten.
In alle teams komt dit aan de orde via MT en zorgco/IB.
De volgende beleidsronde wordt vastgesteld op de agenda. Vandaag is informatief.
Vragen en opmerkingen?
Martijn spreekt als ouderdelegatie.
 De opzet is logisch en expliciet aangegeven.
 1. financieel en 2. Kwaliteit. M.b.t. blz 5. Vraag vanuit ouders kan een kind
evt. niet worden aangenomen? Als de financiering plus niet wordt
gerealiseerd, wat gebeurt er dan? Zie Boven stap 3 zwart bolletje. Voordat
alles aangevraagd verloopt vaak veel tijd. Is het kind dan thuis? Men wil
geen thuiszitters. Antwoord Dick: als het lijkt te lukken schrijven we in.
Wanneer ouders die bereidheid echt niet laten zien, dan gaat het onderwijs
soms ten koste van andere leerlingen; dat is ook ongewenst. Juridisch is
een stuk PGB inzetbaar voor onderwijs. Evt. MEE inzet om inzicht te geven
hierin. Ouders moeten bereid zijn er zelf tijd en energie in steken. B.v. 4 uur
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onderwijs assistentie per dag kan niet door school alleen gedragen worden.
Dan eventueel bemiddelaars in zetten. Het is lastig is als ouders wel willen
meewerken, maar het niet lukt met gemeente / zorgkantoor; dan wordt de
bal bij de ouders gelegd in dit stuk. Dat is waar blijkt uit de actuele praktijk.
Het SWV hogere bekostiging TLV – ind. Arrangementen worden niet altijd
volledig gehonoreerd. Leerlingen hebben niet alleen leerplicht maar ook
leerrecht. Dick geeft aan dat de marge gelden van de school zelf- m.b.t.
inzet van de onderwijsondersteuning zwaar onder druk staat. De
assistenten zijn wel verzopen in zorg en medisch handelen. De hulp bij het
leren zelf heeft te weinig helpende handen. Er zijn 2 vacatures voor
onderwijsassistenten.
Martijn heeft (als BOSK voorzitter) ervaring m.b.t. andere scholen en
thuiszitters. Vanuit PGB kiezen ouders zelf een hulpverlener. School wil
zekerheid wel de zekerheid dat de kwaliteit goed is. De medische
handelingen door de onderwijsassistenten; hoe laten we zien aan de
ouders dat zij goed zijn? Doordat ze bevoegd / bekwaam zijn onder de vlag
van de verpleegkundige Gertie. Het aantal / de inzet van de medisch
geschoolde onderwijsassistenten is voorbehouden aan Gertie. Er loopt een
pilot onderzoek of de kinderthuiszorg hierbij op te zetten is.
Martijn: Hij is benieuwd naar de inschatting om hoeveel kinderen het gaat?
Is het mogelijk om samen te werken met de Witte vogel / Sophia?
Minimale samenwerking; het cognitieve ZML niveau zit er tussen. Juist de
zorg en ondersteuning is heel hoog bij de Witte Vogel. Kan een externe de
Witte Vogel zijn? Nee. Wel via Sophia. Percentage so/vso? Naarmate de
leerling jonger is, is de zorg omvangrijker. Het gaat om een aantal 10-tallen
leerlingen; niet de helft.
Georgette geeft aan dat het een heel logisch stuk is. Haar vraag is of ouders
dan ook verslaglegging krijgen m.b.t. de PGB inzet? Dick zal dit checken ;
de zorgco / IB is beheerder van dit geheel en de
groepsleerkracht/persoonlijk mentor.
Cathy geeft aan dat ook andersom als ouders PGB niet willen inzetten het
heel belastend is voor leerkrachten / assistenten. Er moeten PGB-ers op
school komen anders worden de doelen niet gerealiseerd. Binnen de wet is
er nog een weeffout; het is ingewikkeld om PGB op te delen. B.v. PGB
automatisch aan de school geven kan niet; moet via ouders. De
meerderheid van ouders heeft nu geen PGB.
Cathy vraag: School wil geen familieleden als PGB-er op school. Dat klopt.
De functieomschrijving van onderwijs assistent is niet in overeenstemming
met de taakuitvoering van onze assisten. Deze notitie is een streefnorm.
We willen dat de leerkracht 50 % wordt ondersteunt door een onderwijs
assistent en dat dit niet minder wordt.

19.1019.00

● ouderavond 11 september
1 MR lid bij SO en VSO naar de MR + emailadres en als gezicht hierdoor
zichtbaar. Marijn en Sjors gaan. Beamer is aanwezig Hanneke weet de inhoud
van de SO avond. Cathy en Georgette zijn ook aanwezig op de VSO ouder
avond. Georgette vraagt specifiek de ouders van Femke als aanvulling ouder
geleding; de persoonlijke benadering helpt. Ideeënbusje MR?

19.00-

●
●

interne vergadering
bespreken jaarcyclus
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19.20

19.2019.30

Zelf sturen en de cyclus aangeven aan de directeur. Is het een idee om de cyclus
van vorig jaar met elkaar weer aanvullen?
Cathy loopt wat meer bij Dick binnen; 4 weken voor de MR vergadering. Zodat er
tijd is om zaken voor te bereiden en te lezen.
● rondvraag en mededelingen
Afspraak:
1. VSO via de nieuwsbrief benaderen over de MR vergadering (Georgette). Er
lijkt nu weinig terugkoppeling naar het VSO personeel.
2. Laatste 5 minuten van de MR vergadering gebruiken als voorbereiding /
agenda.
3. Vast moment Cathy naar Dick 4 weken voor de MR.
4. Cathy benadert Hanneke SO om voor te leggen dat ze vertegenwoordigd
moeten zijn. SO heeft geen nieuwbrief – flyer maken.

Actielijst





Nieuw stuk Dick Notitie Jaartaken via PMR volgende vergadering bespreken.
In teamoverleg 5 minuten nemen om de jaartaken te bespreken.
MR als vast punt zetten op de teamoverleg agenda ? Georgette/ Cathy bespreken dit voor,
daarna evt. Dick uitnodigen.
2 vacatures? Assistenten.

1. Actielijst :
Datum

maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

Actie
Jaarcyclus opsturen
VSO papier
Reageren op
jaarcyclus
Hanneke benaderen

Wie
Cathy
Dick
Allen
Cathy

Evaluatie datum

