Agenda
Overleg- & MR vergadering
Datum: 7-12-2017
Aanvang: 19.15 uur
Locatie: De Spinaker
Aanwezig: Jos, Nico, Anouk, Agnes, Lex
Afwezig: Bhani, Johan
Overlegvergadering
Van de Directie aan de MR:
- reflectie- ontwikkelplan (zie bijlage)
Kort doorgenomen. Deze wordt nog meegestuurd met de notulen. Hij is niet door iedereen
helemaal doorgenomen/meegekomen met de mail. Wanneer er nog vragen over dit plan is
kan dit op de volgende agenda nog worden besproken.
- schoolgids 2017-2018 (zie bijlage)
Het voorstel van Agnes is om deze gids ook in verkorte versie aan te bieden, om het
gangbaarder te maken. Agnes komt met een opzet en zal in dit schooljaar een idee
voorleggen.
- staking
12 december is er een staking. Er komt nog informatie naar de ouders. Dit was al een vrije
dag voor de kinderen door een studiedag die gepland staat op deze dag.
Er wordt in de brief aangegeven dat de ouders in de MR aangegeven hebben dat er naar
gekeken moet worden of deze studiedag op een ander moment in het schooljaar terug kan
komen.
- stand van zaken personeel en leerlingen
Er zijn 4 instroomdata voor in een schooljaar. Vandaag, 7 december 2017, is er een CVA
vergadering geweest. Hier is nog geen bericht over geweest.
Er staan voor zowel de Spinaker als de Tender een paar kinderen die na de Kerstvakantie
binnen komen, vooral voor de onderbouw.
-Onderwijs Jeugdhulp Arrangement.
Vanuit een voorbeeld uit Denemarken en een pilot in Almere wil Consent kijken of er
hulparrangementen vanuit één of een selecte groep aanbieder(s) gewerkt kan worden
binnen het SBO.
17 januari wordt er in Almere gekeken hoe de pilot daar werkt. In april 2018 moet er
bepaald worden of de SBO-scholen hier ook mee wil gaan werken. Er zal een beslissing
worden genomen waar ouders in betrokken worden. Agnes houdt de MR hierbij op de
hoogte.

- Huisvesting S(B)O Enschede.
Het Relief, Spinaker en Ariens zitten bijna vol qua huisvesting. De Tender heeft lege lokalen.
Er is gevraagd in hoeverre het mogelijk is om instroomgroepen van het Relief te huisvesten
binnen de Tender.
Agnes heeft deze informative met het team van de Tender besproken. De Tender staat er
positief in. Er zijn wel punten opgesteld waar rekening mee gehouden moeten worden, zoals
een geschikte leerkracht en eigen ondersteunend personeel.
Vanuit het Ariens is er een mogelijkheid dat er ook leerlingen gehuisvest moeten worden.
Er zal gestart worden met een minimum van 6 kinderen en maximal 12 kinderen.
Na de voorjaarsvakantie is de verwachting dat er gestart wordt.
Van de MR aan de Directie:
Ouders geven aan dat de kijkmiddag erg mooi was.
MR vergadering
1.

Opening / vaststellen agenda

2.
Mededelingen
Geen mededelingen
3.
Notulen d.d. 6-7-2017
Deze is samen bekeken aan het einde van deze vergadering en is toen al goed
gekeurd.
4.
Ingekomen post:
Zo ver het bekend is, zijn er geen ingekomen stukken.
5.
GMR? Jos
- Er kan gekeken worden of er stukken/onderwerpen zijn die ook meegenomen
kunnen worden naar de leerlingenraad of andersom. Dit eens bespreken met Edwin,
begeleider leerlingenraad.
6.
Nieuw werkplan 2017-2018 goedkeuren
Er zijn aanpassingen gedaan en goedgekeurd.
7.
Pieten pakken vervangen.
Er zijn nieuwe pakken aangeschaft. De meeste onderdelen zijn nu up to date. Alleen
de pruiken van de Pieten zijn iets versleten. Hier zou volgend jaar naar gekeken
worden.
8.
To do list, ouderhulp/participatie
In elke agenda het punt jaarplanner toevoegen om deze paraat te houden. Daarnaast
ook deze planner standaard in de agenda toevoegen. Zie onderaan de notulen het
plan zoals nu staat.
Diane heeft de ouderhulp/participatie geregeld.

9.
WVTTK & Rondvraag
Anouk is bezig met een hulphond op school. 9 januari gaat zij hier een presentatie houden
aan het team en later ook aan de ouders van de MR. Er moet steun zijn van 80% van het
personeel als het doorgevoerd kan worden.
Jos vraagt zich af hoe we ouders meer kunnen betrekken bij de punten van de MR. Dit punt
kunnen we nog eens op de agenda zetten om het nog eens te bekijken.

Punten volgende vergadering:
-Onderwijs Jeugdhulp Arrangement. Informatie Agnes.
-Ouderbetrokkenheid?

Jaarplanner
Datum

Onderwerp

Augustus/september

Passend onderwijs
Jaarplanning
MR werkplan
Functiemix
Taakbeleid personeel
Begroting
Beleidsplan
Tussen evaluatie werkplan MR
Hulphond (Anouk)
Ouderbetrokkenheid?
Functiemix
Ouderenquête (bespreking
resultaten en verbeterpunten)
Financiën 2018-2022
(meerjarenbegroting)
Formatie en middelen (voorinfo)

Oktober
November
Januari
Februari
Maart

April
Juni
Juli
Nieuwe schooljaar

Jaarverslag MR
Formatie (definitief)
Ouderbetrokkenheid?
Jaarverslag school

Advies/instemmingsrecht

