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1 Opening en vaststelling van de agenda
Notulen van 02-09-2016 zijn goedgekeurd en staan op de site van de SO en de VSO..

2. Mededelingen van de Directie
Mariette: De samenwerking Pameijer is van start gegaan, Andrea verteld dat dit goed verloopt. Leuk om van
elkaar te leren, een spannende samenwerking. Het leeftijdsverschil tussen de kinderen is wel groot en
ontwikkelingsniveau ook. Mariette en Mirjam kijken naar welke leerlijnen we kunnen aanbieden. Wij zoeken een
pakket aansluitend naar de behoeften van de kinderen.De leerlingen hebben geen leerplicht maar leerrecht. Deze
manier wordt op allerlei scholen uitgezet in Rotterdam, een pilot.
Diddy: Op het VSO loopt het leerlingenaantal terug mede door het te laat afgegeven
toelaatbaarheidsverklaringen. De schakelklas komt er volgend jaar misschien niet.
Financieel zijn wij een gezonde school.
Wij krijgen geen 2 jaar geen inspectie omdat wij goed functioneren als school.
3. Mededelingen vanuit de GMR
De SO/VSO scholen hebben een positief advies uitgebracht m.b.t. het verdelen van de so/vso scholen.
De vraag van m.b.t. bekostiging van de stagedag voor klass.ass die een PABO-opleiding volgen is door gestuurd
naar het directeurenoverleg. De directeuren van het speciaal onderwijs zullen hier naar gaan kijken, dit is
voorlopig nog niet aan de orde t.g.v de drukke agenda

4. Vraag vanuit MR-SO: ontvlechting SO en VSO?
Voorlopig is er nog geen sprake van ontvlechting, de datum waarop hier eventueel sprake van kan zijn is 2020.

5. Oudertevredenheidsonderzoek en Leerlingtevredenheidsonderzoek
Wij komen er goed uit op de SO en VSO uitkomst,
De leerlingen vonden het lastig om de formulieren in te vullen.
Er komt een ander soort oudertevredenheidsonderzoek die meer aansluit op onze leerlingen.
Wel is er uitgekomen dat er gepest wordt. Wanneer is er verschil tussen plagen en pesten?
Hier zal aandacht aan besteed worden op beide scholen
6. Veiligheid (Wim Straatman, Coördinator Veiligheid is uitgenodigd)
Wim Straatman controleert de veiligheid op school. Kleine problemen lost hij zelf op. Voor grote problemen neemt
hij contact op met de directie. Zij onderneemt dan actie.

Wim Straatman is de veiligheidscoördinator voor de VSO afdeling, Mirjam v,d, Lee voor de SO-afdeling.
Controle gaat door middel van een uitgebreide aangeleverde lijst
Wim maakt een jaarverslag.Incidenten en ongevallenregistratie: hier zit een juridische aspect aan, zij worden altijd
gemeld bij Boor.
Er is ook een arbo-scan tbv personeel
Schoolveiligheidsplan is anders dan het sociaal veiligheidsplan, dit wordt nog besproken. Dit is uitgezet bij BOOR
hoe dit voor te leggen aan de MR.
Tip Wim: Als je nieuwe apparatuur aanschaft voor school zorg dan dat er een CE-keurmerk op staat.
7. WVTTK, rondvraag
A.K: volgend jaar gaat dochter naar VSO , nieuwe ouder SO gaan werven.
Diddy: Artikel over klachten leerlingenvervoer, herkenbaar? Nu gaat het wel goed.
AK: Er is een vaste controleur voor het vervoer dat is goed want soms ontstaan gevaarlijke situaties,
Leerlingenvervoer (JOS) werkt goed maar de RMC laat wel steken vallen.
Zou de verkeerssituatie bij de Rollostraat gewijzigd kunnen worden, zodat de taxi’s beter kunnen
parkeren?
Aanvulling : Mariëtte heeft navraag laten doen via BOOR bij gemeente over de plannen rond de Wielewaal
en evt. mogelijkheden maar heeft daar nog niets van terug gehoord.

