Notulen
15 januari 2018
Afwezig: Barbara Buric

17.30 vergadering mr-leden + OR-leden
Thema: rol ouderraad/medezeggenschapsraad + ouderbetrokkenheid
Zie PowerPointpresentatie ouderbetrokkenheid
Punten vanuit placemat worden geïnventariseerd binnen MR en OR en
teruggekoppeld in actiepunten voor het jaarplan t.a.v. ouderbetrokkenheid.
19.00 uur vervolg mr- vergadering met directie
1. Opening en welkom
2. Evt. aanvulling van de interne agenda:
Han; besluitvorming. Instemmingsrecht en adviesrecht benoemen bij
punten op agenda. Graag eerst informatie, pas op een later moment
instemmen/advies geven. Peter merkt op dat er soms verwarring is op
welke punten instemming/advies vanuit MR of GMR gegeven moet worden.
3. Notulen zijn vorige vergadering zijn goedgekeurd. Ze worden op de site
geplaatst en verstrekt aan het personeel. De ontwikkelgroep AVG kijkt
naar e-learning.
4. GMR: strategisch beleidsplan, jaarplan en begroting, visietraject


Update statuten/reglementen (Monique); Volgende week is er een
overleg gepland. Er is al een overleg geweest met de directeuren.
Hierop komt Monique op een later moment terug. Peter biedt aan
om alvast te kijken met Monique naar de statuten/reglementen.
Monique komt er op een later moment op terug.

5. Punten vanuit jaarplanning:



Jaarverslag; Mireille maakt het jaarverslag af (opmaak) en Monique
zorgt voor de verspreiding onder ouders en personeel.



informatie meerjaren-formatieplan komt in mei teug op de planning

6. Wat er verder ter tafel komt:


Info-pakket nieuw lid; declaratie, overzicht leden, contactgegevens en functie MRleden, rooster van aftreden, jaarplanning, afkortingen, de wet van de
medezeggenschap en bevoegdheden (instemming, advies). Mireille nodigt PMR uit
om dit af te ronden

7. Nieuws vanuit de directie:


Toelichting op begroting Z-V 2019 (zie bijlage)
Heeft de MR adviesrecht op de begroting en de GMR stemt ermee
in? Of stemt de GMR in en wordt er daarna geïnformeerd aan de
MR? Monique/Sanne vragen dit na bij de werkgroep binnen de GMR.
Peter besteedt aandacht aan het verkrijgen van een categorie 2
bekostiging bij het samenwerkingsverband voor een bepaalde
doelgroep (SOP) binnen de Regenboog-de Wingerd. Er is aandacht
voor het oprichten van een IKC, zodat er meer onderwijs nabij
geboden kan worden.
Er zijn verschillen binnen de samenwerkingsverbanden in Zeeland in
het toekennen van de verschillende bekostigingen van leerlingen.
De financiering van onderwijs hangt momenteel af van de
individuele leerlingen, cat 1,2 en 3. Er wordt gestreefd naar een
bekostiging van 1,5 per leerling om schommelingen in financiering
per leerjaar te voorkomen. Daarnaast voorkomt het, het opnieuw
moeten aanvragen van de TLV’s per 1,2 schooljaren. In de
Oosterschelderegio wordt hiermee een proef gestart.
Peter licht de begroting toe.

8. Rondvraag:
Han: Ik heb iets toegestuurd gekregen vanuit ouders. Er zou een
verschuiving plaatsvinden in de uitstroomleeftijd. Deze ouder is ongerust
dat leerlingen al op 16-jarige leeftijd uit moeten stromen.
In de wet staat dat een leerling in het ZML recht heeft op onderwijs tot 20
jaar. Er zijn samenwerkingsverbanden die onderwijs na 18 jaar toekennen

op basis van een onderbouwing van de reden waarom er nog onderwijs
gevolgd moet worden. Ze vragen een verantwoording vanwege financiële
redenen. De trend in het land is uitstroom bij 18 jaar.
Han informeert de ouder en verwijst, indien daaraan behoefte is, door naar
school.

20.00 uur vervolg interne vergadering MR-leden
Nabespreken punten algemene vergadering

20:15 uur sluiting vergadering
Indienen declaraties!

Punten voor volgende vergadering:

het jaarplan van R/W.
risicomanagement
managementcontrole
punten advies/afstemming benoemen op agenda (zie ook
wetgeving (g)mr)

