Notulen MR vergadering 10-01-2017

Aanwezig: Michael, Anneke, Kees, Karlijn, Maartje
Afwezig: Annette
Notulist: Maartje
Voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur
Agenda en notulen worden goed gekeurd.
•

Karlijn, Passend onderwijs: Sinds augustus 2014

2 keer per jaar spreekt Karlijn de klas door. Ook worden kinderen individueel besproken.
Het doel is dat de leerkrachten steeds vaardiger wordt in de omgang met zorgleerlingen. Het streven
is om de zorgleerlingen zoveel mogelijk in de klas te begeleiden in plaats van 1op1 buiten het lokaal.
De leerkrachten kunnen niet alle zorg zelf aan. Er is gelukkig veel hulp door vrijwilligers die lezen met
kinderen en individuele hulp bieden. O.a. Marie-Jose, Kees van Laarhoven en Carien ondersteunen.
TAC = Toelaatbaarheid en advies commissie.
Als de basisondersteuning voor een leerling niet voldoende is, komt hij in aanmerking voor extra
ondersteuning. Er zijn veel verschillende soorten onderwijsarrangementen, onderverdeeld in
clusters. Cluster 1 zicht, cluster 2 spraak/taal, cluster 3 beperking en cluster 4 gedrag.
Individuele begeleiding buiten de klas door Jose.
Dyslectische zorg gaat via de gemeente, Opdidakt.
Zorg voor autisme is nog iets wat wringt, daar is Charlotte van Poppel 1 dagdeel voor aanwezig, voor
observaties, gesprekken en leerlingbegeleiding.
6 keer per jaar is er een zorgteam overleg waarbij Kees en Karlijn aanwezig zijn. Ook GGDverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk zijn aanwezig, soms ook PSZ aanwezig. Tussendoor
veel overleg met GGD verpleegkundige en schoolarts. Leerling die voor onderzoek in aanmerking
komt wordt doorverwezen naar de schoolarts. Karlijn legt contact.
Ouders krijgen goed begeleiding, directe terugkoppeling na gesprek.

Bij een nieuwe aanmelding van een (zorg)leerling op Jongleren moet er binnen 6 weken goedkeuring
komen dat er de gewenste zorg aangeboden kan worden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan helpt
Jongleren mee om een gepaste school te vinden waar wel de juiste zorg aanwezig is.
24 mei komt Marieke Deuning op de studiedag informatie geven over dyscalculie
6 keer per jaar consultatie met psycholoog vanuit Scala.

•

Ingezonden stukken:

Geen ingezonden stukken.

•

Actiepunten notulen 9-11-2016

Sponsorbeleid: Kees heeft ons gevraagd om een advies uit te brengen over het sponsor beleid,
zoals deze is verstuurd door Kees. Kees zal het advies formulier toesturen.
Tweede begroting: Is nog niet binnen, Kees komt daar op terug zodra het er is.
MR digiduif: Laatste keer bij ingeschoten, gaat deze keer wel gebeuren.
Kinderraad: Michael zal ze een reminder sturen.

•

Mededelingen vanuit de directie:

•

Er is een conflict tussen Scala en de gemeente over de slechte staat van de scholen. Dinsdag 31
januari is er een open discussieavond over de staat van de scholen. O.l.v. Henk vd Pas.
Er is gewerkt, door de directeuren van scala, aan de inrichting van de clusters. Elk cluster bevat
ongeveer evenveel (zorg)leerlingen, en bevatten verschillende competenties om elkaar te
kunnen versterken. Er zijn nog geen scholen aan de clusters gekoppeld. Elke school heeft een
directeur als boegbeeld.
9 februari is er een audit vanuit Scala. Centraal staat kwaliteit in deze audit, concreet de vraag
hoe kunnen we kwaliteit op onze school laten zien.

•

•

•

Continurooster:

4 jaar geleden is er ook al eens gesproken over een continurooster maar dit is toen niet doorgegaan.
Wellicht mogelijk om bij de ouders weer eens een enquête af te nemen om te peilen hoe sterk dat er
behoefte is aan een continurooster. Het onderwerp zal nog even opgeschoven worden en er op een
ander tijdstip op terug komen. Kees zal wel even binnen Scala navragen hoe dat andere scholen er
tegenaan kijken, positief of negatief.

•

Kinderraad:

Michael zal nog een reminder naar de leerlingen van de kinderraad sturen. Ook met de vraag of ze
na willen denken over een onderwerp die ze graag willen bespreken.

•

Rondvraag:

Geen vragen of opmerkingen.

•

Actiepunten:

Actiepunten

Wie?

2de begroting doorgeven

Kees

Checken MR op de website, juiste foto en tekst.

Annette

Kinderraad reminder sturen

Michael

Iets lekkers voor de kinderraad (ranja?)

Anneke

Welke aspecten moet een boegbeeld (directeur) van Jongleren accent liggen

Anneke + Annette
Michael + Maartje

Input aanleveren bij Kees voor Audit: uitstralen kwaliteit

Iedereen

MR stukje voor de digiduif

Michael

Informatie over continurooster opvragen bij Scala

Kees

Voorzitter sluit de vergadering om 20:53 uur
Volgende vergadering: woensdag 8 maart om 19.00 uur!!!
Notulist: Anneke

