(Voortgezet) speciaal onderwijs

Medezeggenschap Raad

voor leerlingen met een langdurige
ziekte en/of lichamelijke beperking

Notulen MR
Datum:
Tijd / plaats
Techn. Voorzitter
Notulen
Aanwezig:
Afwezig
Bijlagen

12 maart 2018

12 maart 2018
17.00 – 19.30 uur
Martijn
Marijke
PMR: Cathy Goossen, Georgette van Dijke, Cindy van Eijk, Marijke Princen
OMR: Sjors Beijer, Martijn Klem.
DIR Dick Rensen (bij agendapunten met *).
Iram Choudry LMR - Natasha Alkemade OMR. Sjors is wat later.
1. Voorstel gedragsregels VSO (instemming).
2. Concept protocol VOG De Piramide (MR).
3. Concept protocol Pestgedrag Piramide College (MR).
4. Concept Leerlingenstatuut (instemming ouder-LLn geleding).
5. Concept toestemmingsformulier verwerken lln gegevens ((instemming
ouder-Lln geleding).
6. Jaarplanning MR

17.00 – 17.10

1. Opening*
 Welkom.
 Vaststellen agenda.
 Aanmelden rondvraag.
 Notulen
1. Nav notulen vorige keer 15/1. Officieel goedgekeurd.
2. VRAAG; Code rood van het weer in het Calamiteiten Protocol
plaatsen? Die ene maandag veel sneeuw; code rood. Op de avond
ervoor graag al een beslissing nemen (zoals veel reguliere scholen ook
hebben gedaan, juist voor onze motorisch problematische leerlingen
i.p.v. af te wachten op de taxibedrijf Den Haag om de beslissing te
nemen in de middag. Nu moesten zelfstandige leerlingen in noodweer
naar huis. Antwoord: er is wel een warmtebeleid (nog n.a.v. het oude
gebouw).
 Mededelingen:
Cathy MR gelden d.d. 2014 zijn bekend, er komt een nieuwe stuk via de GMR.
Dick: De werkdruk enquête is naar het personeel verstuurd door DHS. De
resultaten worden in het jaarplan 18-19 verwerkt en in het 4 jaren schoolplan.
Er is geen apart referentie kader VSO en SO.
 Notulen van 15-01-2017.
Met dank aan Georgette. Besloten wordt om de notulen niet geheel
openbaar te maken via de schoolsite.
1. Alleen de beslissingen / instemmingen worden geplaats op de site.
2. De uitgebreide notulen worden wel op de K-schijf geplaatst.
Dick krijgt ook de concept notulen toegestuurd van de notulist.

17.10

Toelichting directie
Allereerst geeft Martijn aan dat het prettig dat de bijlagen zo vroeg zijn
aangeleverd door Dick.

– 18.00
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Voorstel gedragsregels SO en VSO (instemming). JA
Vraag PMR: In de praktijk worden in bijzondere omstandigheden privé email /
whatts-app wel gebruikt.
Bv in zomervakantie ivm werkzaamheden decaan met Mondriaan. Het is niet
wenselijk om in de werkmail te moeten kijken tijdens vakantieperiodes.
Voorstel van Dick is om een apart decaanadres voor Georgette te maken.
Ook binnen de AB werkzaamheden is het niet mogelijk zonder whatss-app te
werken m.b.t. snel contact leerlingen en scholen; dit is professioneel contact
en valt wettelijk gezien niet onder social media (zoals Facebook- Instagram
etc.)
Antwoord: de directie heeft als basis de Interne gedragsregels van DHS
gebruikt.
Ook contact met oud leerlingen is wel mogelijk met whats-app /sms op een
professionele manier.
Vraag OMR; wordt er op school over aanraken gesproken m.b.t de
leerlingen? Weten de leerlingen waar zij hun grens mogen leggen? Er is een
diffusere grens juist bij deze groep leerlingen. Weten leerlingen dat dit er een
statuut is – het leerling statuut- ?
Antwoord: Ja, dit staat op website. Bij de LO / assistenten wordt het aanraken
doorgesproken. De directie is protocollen aan het bundelen. In schoolgids
wordt aangegeven waar het te vinden is. Het is onduidelijk of dit al een
bewust (vak) onderwijs punt is.
Concept protocol VOG De Piramide (MR) JA.
Een deel van de vrijwilligers geeft nu een VOG af. Bij 1 dag werken is werken
onder supervisie van het docententeam noodzakelijk; hierbij is geen VOG
vereist.
VRAAG PMR: Moet er nog een houdbaar datum zijn?
Antwoord: dit Is er bewust niet in gestopt door de directie. Het wordt ook niet
gedaan binnen DHS. De PMR vraagt na bij de Bond of dit sowieso mag.
Stagiaires moeten het ook een VOG laten zien voor ze starten.
VRAAG m.b.t. VOG Vrijwilligers van Sophia.
Antwoord: Dick gaat ervan uit dat Sophia dit geregeld heeft. Dick heeft een
verklaring van Sophia dat aangeeft dat zij hiervoor zorgen /door derden in te
zien.
Concept protocol Pestgedrag Piramide College (MR) JA.
Loes Aarts heeft dit op zich genomen voor het VSO omdat het VSO nu
losgekoppeld is van het SO. Voor het SO bestond dit al.
VRAAG: Georgette en Petra v.d. Graaf en een aantal leerlingen zijn mediator.
Gaan we dit weer nieuw leven inblazen via het team?
ANTWOORD: Dick was niet op de hoogte van dit fenomeen. Maar staat open
om dit weer nieuw leven in te blazen (Taakbeleid).
Punt 4. Iets stelliger formuleren om direct betrokken ouders te informeren.
Concept Leerlingenstatuut (instemming ouder-LLn geleding). JA
Geleding ouders/leerling moet instemmen. Het is mondeling aan Cathy door
Iram LMR geaccordeerd. Ook op een stage adres moeten leerlingen zich
conformeren aan het leerlingenstatuut. Tijdens stage zijn de leerlingen
verzekerd via school.
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PAUZE

Wie is dan aansprakelijk; bij moedwilligheid is de leerling zelf aansprakelijk.
Dick kijkt hier ook nog naar taalkundig en grammaticaal.
VRAAG OMR: Snappen de leerlingen het leerlingenstatuut? Wordt dit in het
begin van het jaar in de klas besproken?
Antwoord: Men kan hier tijdens de Projectweek tijd voor inruimen.
 OPP; 23-1 en -2 worden op advies van de MR geschrapt. Dit staat in al de
wet.
Concept toestemmingsformulier verwerken lln gegevens ((instemming ouderLln geleding). JA.
 Voor foto’s in de gang ook laten tekenen door ouders.
 Ouders moeten komend jaar allemaal gaan tekenen. DHS heeft een
privacy regelement met functionarissen opgesteld niet gericht op
speciaal onderwijs zoals bv. assistenten. Dit aangepaste protocol voor De
Piramide is wel voor intern gebruik van De Piramide.
VRAAG: Aanvullen met de functie van decaan?
Antwoord: Nee, als informatie nodig is dit via Zoco / IB/ Verpleegkundige /
CVB opvragen.
Achterkant formulier punt 1 en 2: het woord inzien vervangen door verwerken.
VRAAG: VOROC formulier voor de decaan jaarlijks ingevuld i.v.m. de
overstap VO-MBO.
Antwoord: Op de website DHS staan alle applicatie-leveranciers; dit zijn
voornamelijk basisschool applicaties. Er ligt een verzoek bij Loes (VSO) om 5
die er niet inzitten van naam + leverancier te voorzien en een aanvulling te
maken in de lijst van DHS.
Vragen aan de directie:
 Vragen medewerkers tevredenheid onderzoek ontvangen van Dick?
Antwoord: De vragenlijst personeel is op 7 maart verstuurd door Dick.
 Logo De Piramide uniformiteit?
Antwoord: Hier is aandacht voor in het MT.
 Procedures MR aanlevering stukken.
Antwoord: Dit is goed opgepakt door allen.
Broodjes

18.15 – 18.30

Interne vergadering
Besluitvorming: zie bijlagen
Zie boven
Op alle punten is een instemming gegeven, met kleine aanpassingen zoals
vermeld (zie groen).

18.30-18.45

MR jaarplanning 2018
 Wie maakt het overzicht aantal personeelsleden / aantal leerlingen ?
Georgette pakt dit op.
 Welk MR lid bereidt wat voor bij de MR vergaderingen (jaaroverzicht
MR)?
Sjors: Onderwijstijd
Martijn: Ouder tevredenheid en speerpunt transparantie uitstroom SO en
VSO niveau leerlingen; maximale potentie te behalen?
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Natasja:
Marijke:
Georgette: Taakbeleid
Cathy: Taakbeleid
Cindy:
Iram:
Wij moeten aangeven wanneer wat aan de orde komt in de jaarplanning.
Zijn er nog punten die we er zelf op willen hebben, buiten de concept lijst?
Antwoord: niemand heeft nu een aanvulling op die jaarplanning.
 Waar gaan we de MR gelden besteden?
Antwoord: de volgende keer bereid Cathy dit voor.
Inzet Bijscholing-abonnementen-ondersteuning vakbond?
18.45 – 19.00

5. Rondvraag & afsluiting
- GMR morgen Marijke
- Starttijd eten? Blijft 17 uur. De onkosten voor vandaag was rond de 25
euro en is te doen met de boodschappen. We spreken af dat een
Broodje / beleg voldoende is (geen soep en salade).
- Waarom hebben we geen Ouder Raad meer? Omdat er mensen gestopt
zijn.
- Vraag aan de directie hoe de ouder betrokkenheid te vergroten?;
agenda punt 14/5

Actielijst zie notulen 15-01-2018
Actielijst
Wie

Omschrijving afspraken

Wanneer

Cathy

Bestelt: 7 eigenschappen van de nieuwe MR - Dr. Frederik

?

Smit ISBN: 9789088506185 € 19.90
Dick
Allen
Cathy
Cathy
Dick
Cathy
Georgette

Concept protocol calamiteiten aangepast met code rood
weer?
Laagdrempelige aandacht vragen voor Logo De Piramide
so/vso
PMR afspreken data via Datumprikker (Taakbeleid etc.)
Vraagt na bij de Bond of een houdbaarheid datum VOG
mag.
Dick kijkt in het Leerlingen Statuut ook nog naar taalkundig
en grammaticaal dat een leerling bij moedwilligheid zelf
aansprakelijk is, ook tijdens de stageperiode.
Bereid voor de volgende vergadering de inzet van MR
gelden voor.
Neemt contact op met Dick over het voorstel m.b.t. een

14 mei
12 maart
?
14 mei 19
zsm
14 mei 18
zsm
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Marijke
Allen

apart decanen mailadres.
Concept Notulen MR ook naar Dick versturen.
Niet veel vragen bij de rondvraag stellen; eerder als
agendapunt doorgeven aan Martijn/Marijke om op te
nemen in de agenda.

Altijd
Altijd

Agenda punten volgende vergadering 14 mei 2018

Dick

Ouder geleding: vraag onderzoek ouders De Piramide.

toegestuurd

Dick
Dick

Ouderparticipatie vergroten?
Volgend MR overleg opzet uitkomsten overleggen evt. met
werkdruk wel/niet erbij ook i.v.m. de gelden die scholen
krijgen.

14 mei 18
14 mei 18

Cathy

–

14 mei 18

MR gelden hoeveel en hoe in te zetten?

MR vergaderingen op maandag 17. – 19.30 uur (indien nodig tot 20.00)
Datum
Voorzitter
Secretaris
Locatie
9 oktober
Cathy
Marijke
Steenwijklaan
27 november
Cathy
Marijke
Steenwijklaan
15 januari
Martijn
Georgette
Steenwijklaan
12 maart
Martijn
Marijke
Steenwijklaan
14 mei
Martijn
Marijke
Steenwijklaan
25 juni
Marijke

VSO Piramide College Steenwijklaan 30
- 2541 RL Den Haag - T: 070 218 13 07
SO De Piramide
Melis Stokelaan 1189 - 2541 GA Den Haag - T: 070 366 65 87
E: InfoMR@hmsdepiramide.nl
W: www.sovsodepiramide.nl

