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1 Opening en vaststelling van de agenda
Notulen goedgekeurd worden op de site geplaatst.

2. Mededelingen van de Directie
Donderdag 05-06-14 inspectiebezoek, er wordt gekeken naar opbrengsten en differentiëren van lessen. Bezoek aan 3 klassen.
De inspecteur bezoekt ‘s-ochtends de SO-afdeling, ‘s-middags de VSO-afdeling.
Bij koers VO is de samenwerking nu bekend gemaakt van de VSO-Herenwaard en het Olympia-college. Het verhaal past goed
binnen het Passend Onderwijs. Het wordt gezien als een leuke samenwerking met nieuwe initiatieven.
15 leerlingen gaan geplaatst worden op het Olympiacollege en krijgen deels les van leerkrachten van de VSO en deels door
leerkrachten van het Olypmia college (praktijkvakken)

3. Mededelingen vanuit de GMR
Weinig nieuws, er wordt een volledig nieuwe GMR opgericht.
Er was een nieuwsbrief van de MR dd. 3 juni hierin werden kandidaten gezocht voor de ondersteuningsplanraad. Wij zouden
graag een afvaardiging willen zien van onze school(SO of VSO). De secretaris gaat een mail verzorgen waarin aan zowel het
SO-team als het VSO-team een dringend verzoek wordt gedaan om zich kandidaat te stellen. Tevens wordt hierin vermeld dat
er een positie vrijkomt binnen de MR personeelsgeleding VSO. Het huidige MR-lid stelt zich herkiesbaar
.
4 Risico inventarisatie (veiligheid) VSO
Dit is een volledig nieuw systeem: op punten waar nodig wordt actie ondernomen.
Er zijn streefdata wanneer acties klaar moeten zijn.
Vraag: worden gasten geregistreerd als ze in school komen? Dit wordt niet gedaan, moeilijk te realiseren er gaat over
nagedacht worden.
Door de cursus Veiligheid VSO zijn steeds meer mensen zich bewust van de gevaren.

6. Risico inventarisatie (veiligheid) SO
Wordt besproken in de volgende vergadering. Wel gemaakt door de SO-afdeling maar er is iets fout gegaan.
7. Hergroepering doelgroepen
Directeur SO/ VSO is nu bij het directieoverleg.
Doelgroepen worden gehergroepeerd, er wordt naar de behoeften van het kind gekeken.
Hierbij wordt ingespeeld in op de toekomst, in 2020 moet dit gerealiseerd worden. Vraag vanuit de MR; hoe moet dit met het
vervoer? Dit moet onder de aandacht gebracht worden bij het directieoverleg. Doelgroepen hergroepering is een BOORinitiatief. Er zijn nu werkgroepen om te kijken welke kinderen je waar moet plekken. De ontwikkelingen worden steeds door de
Directeur besproken met de MR.

MR-lid (oudergeleding)ziet niet het grote voordeel. Het is een grote reorganisatie terwijl het huidige systeem voldoet.
Directie,:dit proces is al op gang gezet. Niet iedere SO-leerling kan doorstromen naar het VSO.
De impact is groot voor leerlingen en voor het personeel. Als ouder heb je het nog niet scherp wat het voordeel is. Bij een
grote reorganisatie creëer je een hoop onrust voor de leerlingen.
Leerlingen krijgen toelaatbaarheidsverklaringen, wie gaat dat afnemen? Nog niet bekend.
Er is nog veel onzekerheid.
IQ bepaling en toelaatbaarheidsverklaring zijn 2 systemen die naast elkaar moeten kunnen functioneren. Hier zal in de
toekomst nog vaak over gesproken worden binnen de MR.

8. WVTTK, rondvraag
Ouderenquête, de uitkomsten zijn net binnen, Ouders hebben niet goed gereageerd op de digitale aanlevering van de VSOafdeling. Weinig reactie via de mail. Volgende keer op de agenda.
Suggestie van VSOMR-lid:: enquête bij het rapport bijvoegen.
Oudergeleding SO: Zoon had de kennismaking heel leuk gevonden op de VSO-afdeling.
Oudergeleding SO: nog mededelingen van de directie SO? antwoord: veel MG aanvragen , verder geen mededelingen
Volgende vergadering: etentje 1 juli 2014, 19.30 uur, nadere informatie volgt, Martin de Groot zorgt voor de reservering.
1e vergadering nieuwe schooljaar:
dinsdag: 23 september 2014 onder voorbehoud, locatie VSO-Herenwaard.

