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1 Opening en vaststelling van de agenda
Notulen van 17-11-2016 zijn goedgekeurd en staan op de site van de SO en de VSO.

2. Mededelingen van de Directie
Marie-louise Grondijs stopt met onmiddellijke ingang bij de MR, zij krijgt het te druk met haar nieuwe baan.
Arie-Kees Kleinjan neemt haar plaats in als lid oudergeleding VSO omdat zijn dochter de overstap gaat maken van
de So naar de VSO. Er komt dus een vacature voor een MR-lid oudergeleding SO-afdeling. De secretaris (Agnes)
zal actie ondernemen om een nieuw lid te werven.

3. Mededelingen vanuit de GMR
De voltallige GMR treedt af, dit hoort zo na een zittingsperiode van 2 jaar. Er worden nu dringend mensen gezocht
die plaats willen nemen in de GMR. De directies van de speciaal onderwijs scholen is verzocht om mensen te
werven voor de GMR. Diddy doet een verzoek aan onze MR of de leden hierover willen nadenken. Het is
waardevol om plaats te nemen in de GMR en bijzonder leerzaam. Verder is het erg fijn om de terugkoppeling
vanuit de GMR te krijgen vanuit een lid van onze eigen MR.
Vanuit de GMR is er ook antwoord gekomen op de vraag “studiekostenvergoeding voor OOP”.
Kees Lambregtse, Hoofd HR BOOR, is tot de conclusie gekomen dat de huidige regeling voldoet omdat het
voldoende mogelijkheden biedt voor maatwerk per medewerker in overleg met zijn leidinggevende.
De betrokkenen zijn op de hoogte gesteld door de MR.

4. Sociaal Veiligheidsplan
Het sociaal veiligheidsplan wordt gepresenteerd. Vanuit de oudergeleding wil men graag ingevoegd hebben een
protocol over sociale media en omgangsvormen. Alsmede een aanvulling over verkeersveiligheid.
De voorzitter gaat hiervoor zorgen.

5.Locatieleider VSO (Deelname Benoemings Advies Commissie-BAC)
Onze directeur, D. Haasnoot bouwt naar haar pensioen toe. De huidige directiestructuur gaat gewijzigd worden:
Locatie-Directeur SO afdeling: M. Merkelbach, Locatie-Directeur VSO afdeling: vacature.
De nieuw te benoemen locatiedirecteur VSO zal een periode gaan samenwerken met D. Haasnoot, zodat hij/zij
een goede begeleiding gaat krijgen.
De werving zal intern en extern plaatsvinden. De benoemingscommissie is samengesteld uit: 1 klass.ass, 1

leerkracht, 1 MT-lid, de locatiedirecteur van de SO en 1 MR-lid. Na gezamenlijk overleg is besloten dat Jan-Peter
Versteegen namens de MR in de BAC zal plaatsnemen. Hij zal de input van de overige MR-leden meenemen in
zijn bevraging tijdens de sollicitatierondes.
Het tijdspad voor de volledige sollicitatieprocedure is klaar, medio begin juni hopen we dat er een nieuwe
locatieleider VSO benoemd kan worden.
De bovenschools directeur O. Kammeron, wil een nieuwe directiestructuur:
Directeur uitstroom: arbeid
Directeur uitstroom: dagbesteding
Directeur uitstroom: vervolgonderwijs.
De reden voor deze stap is dat er zoveel ontwikkelingen zijn dat het voor één bovenschools directeur niet bij te
houden is. In de nieuwe structuur krijgt iedere directeur volledige verantwoording over eigen uitstroom.

6. LTO/OTO-Cyclus (leerling en ouder tevredenheidsonderzoek)
Dit schooljaar komt een leerling tevredenheidsonderzoek “light”, de bevraging van de leerlingen wordt begrijpelijker
geformuleerd, beter geschikt voor onze doelgroep. Het voorgaande onderzoek werd als(te) moeilijk ervaren.
Volgend schooljaar (2017/2018) komt er weer een groot onderzoek via een andere insteek, het moet
kindvriendelijk zijn en gemakkelijk. Er gaat samengewerkt worden met een andere organisatie.

7. WVTTK, rondvraag
● De wijk rond het schoolgebouw aan de Rollostraat wordt afgebroken. Er zijn veel leegstaande huizen, zij
worden dichtgetimmerd, tuinen leeggehaald. De leefbaarheid wordt steeds minder. Wij als school hebben
geen enkele aanspreekpunt en ervaren dit als bijzonder vervelend. D. Haasnoot kent iemand die
misschien als contactpersoon kan optreden en gaat hier contact mee zoeken. Mocht dit geen resultaat
hebben is een volgende optie een aangetekend schrijven naar Woonstad met dwang tot informatieplicht.
● Volgende vergadering: 16-05-2017, locatie Rollostraat

