Notulen MR-vergadering
Datum: 07-12-2020
Tijd: 19.30 uur
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Onderwerp
Opening van de vergadering
Mededelingen
Ingekomen post
Notulen MR-vergadering 15-10-2020
Bij punt 7 - Vaststellen jaarplanning MR 2020-2021
Ouderbetrokkenheid komt elke keer op de agenda te staan.
Actie- en besluitenlijst
Zie actielijst.
(G)MR-regelement Resonans
Artikel 3.2
Zal moeten worden aangepast.
Op volgende agenda zetten voor besluitvorming uitbreiding tot 4 om 4. Navragen of we dat mogen aanpassen. Femke zal het met Stijnie
bespreken. Is inmiddels geregeld.
GMR lid oudergeleding
Blijft er nog op staan voor volgende vergadering.
Info uit de GMR
A.s. woensdag is er weer GMR-vergadering.
-Bob Olders vervangt Johan Taal. Hierdoor komt er een vacature vrij op het niveau van sectordirecteur
-Bedrijfsarts tevreden hoe meewerkend we zijn van Resonans.
-Functieboek per 1 november vastgesteld er is uitstel voor enkele functies.
Recht op onderwijs tot 20 jaar
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Punt van Marlies aangezien ze nu niet aanwezig is zetten we hem door naar volgende vergadering in februari.
Oproep SWV voor MR
Gillian vanuit Samenwerkingsverband - besproken.
Corona maatregelen stand van zaken
Plan van inzet al rondgegaan.
- 1x in de 14 dagen stamgroep geen onderwijs.
- 1,50 meter met optimale inzet -4 dagen i.p.v. 2 dagen.
Gebruikmakend van uitzendkracht om de school draaiende te houden tot de kerstvakantie.
We doen het echt heel goed - Andere scholen zijn al eens dicht geweest.
SO laat het nog even zo. Het werkt wel zo.
- Enkele een keer een klas naar huis gestuurd.
- Langdurig zieken zorgt nu nog voor uitkomst van de manier/regeling.
SO geen leerlingen met corona. VSO 2 leerlingen positief getest op corona.
Zal worden gestart als het nodig is zal worden gecommuniceerd zodra dat nodig is.
Huiswerk mee als ze thuis zitten.
Ouderbetrokkenheid
Zie punt 20 van notulen 15-10-2020 - VSO heeft nog 2 ouders in ouderraad, maar zitten in het laatste jaar.
Maak een doe-lijst waar je ouders voor kunt vragen.
Enquête maken om te kijken waar het aan ligt.
Mogelijk in een andere strekking te doen.
Stichting aan ouders – Ouders voor ouders.
Hoe doen andere Resonans scholen dat? Staat niets op papier op geen enkele Resonans school.
Er is op enquête in 2017 ook onderzoek gedaan. Is niets uitgekomen.
Lastig om ouders naar binnen te krijgen.
Bij het inschrijven van een nieuwe leerling er al over beginnen, Aangeven dat we verwachten dat ouders mee in participeren.
Werkgroep pr bezig op sociaal media facebook.
Er zijn wel ouders die wel eens willen helpen. Misschien handig dat we dit inzichtelijk maken.
Veel ouders weten vaak niet eens waarbij ze mee kunnen helpen. Wordt vervolgd! Weer een keer besproken.
OPOS kijken of het bij hen besproken wordt. Davine gaat het eens bekijken op website Unicoz. En anders Femke navragen bij het
samenwerkingsverband. Marieke zal het aan ouders van een vriendje van Gijs eens vragen.
Evaluatie arrangementen OZG1, OOG, OZG2 op SO en A-groep op VSO
Is gestart. Gaat nog steeds door maar wordt veel personele instabiliteit ervaren.
Start schooljaar 1 nieuwe collega
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Het tijdspad zou zijn binnen 2 jaar en lopen als 2 paden naast elkaar. En ouders worden tussentijds op de hoogte gehouden.
We gaan proberen leerlingen terug te krijgen in reguliere groepen lukt het niet dan een ander pad. Als er een beetje stabiliteit komt dan
zouden we in januari wel stappen richting reguliere groep kunnen maken. Contact met Brigitte, Annelies en Sylvia loopt zijdelinks mee.
Als het bij ons SO goed gaat en wat zouden ze nodig hebben en kunnen ze dat bij het VSO blijven aanhouden en het moet wel haalbaar
zijn. Onze startgroepen op het VSO zijn groot volgend jaar.
VSO A beleid geschreven - volgende keer.
Concept scholingsplan 2021-2022
SO heeft hier niets over ingestuurd.
VSO - Scholing E-WISE handig om in te zetten bij je pop. Collega’s vonden het erg leuk en je mag er zoveel doen als je wilt. Het kost wel
200 euro p.p. Ideaal om te doen in deze tijd van Corona. Januari weer een studiedag mogelijk ook in te vullen met E-WISE.
Nog voor SO op de agenda zetten.
Concept evaluatie jaarplan 2020
Definitief.
Concept jaarplan 2021 en conceptbegroting 2021
Globale begroting gemaakt door de controller van resonans heeft hem gemaakt. Was een haastklus. Globale bedragen geld is niet ingezet
in de begroting. Basis moet erin, maar nog wensen lijsten genoeg. Haast inleveren moest via de raad van bestuur. Het aanleveren was zo
goed als afgesloten voordat we het in de gaten hadden.
Er is nog ruimte om uit te geven. Eigen personeel goedkoper dan inleenkracht.
Huisvesting en Arbozaken
In 2021 meer bekend wordt over nieuwbouw van De Keerkring.
Zelf als school/huurder verplicht voor het onderhoud van het gebouw. Plan maken van wat er moet gebeuren.
SO-plan intentie naar nieuwbouw VSO staat voor het SO.
Personeelsbeleid en Arbozaken
SO niet veel te melden: K langdurig uitgevallen moet een keuze maken tussen een opereren of rust. Dit kan nog wel 4 tot 6 maanden
duren. Dure externe collega tot kerstvakantie - vrijdag deal gemaakt met D. Is nog niet helemaal duidelijk wanneer ze komt.
Bij het VSO hetzelfde: halve kracht nu helemaal thuis. Voor de kerst een vacature eruit laten gaan.
Rondvraag
Davine beleid VSOA volgende keer op de agenda beleidsstuk VSOA februari.
Miranda opbrengsten later binnengekomen zal meegaan naar de volgende vergadering in februari.
Evaluatie schoolplan/jaarplan nog niet behandeld – leeraanbod + opbrengsten, naar de volgende vergadering.
Femke GMR CNV willen wij nog iets aan scholing? Basiscursus denk erover na.
Afsluiting
-

