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Vergadering in aanwezigheid van directie
1. Welkom en mededelingen, vaststellen agenda
Arjon heet iedereen welkom op deze video-vergadering in verband met de
coronatijd.
2. Notulen 2020-10-01
Notulen worden na enkele kleine aanpassingen goedgekeurd en op de site geplaatst
3. Actiepunten
Alle acties zijn uitgevoerd en worden van de lijst verwijderd.
4. Informatie nieuwbouw over de bouw en klankgroep
De uitspraak van de hoorzitting in verband met de bezwaren van buurtbewoners is
helaas nog steeds niet binnen. Het wachten hierop duurt ook weer lang. Ook is er
nog een formele periode van 6 weken na de uitspraak voordat alle bezwaren
onherroepelijk zijn verklaard. Alle voorbereidingen gaan gewoon door. Iedereen kijkt
uit naar het moment dat de eerste paal de grond in gaat. Dit zal dan een feestelijk
moment worden waar, daar waar het kan, aandacht aan wordt besteed.
5. Update Corona en communicatie
Op het Attlee zijn de afgelopen periode 5 coronagevallen geweest onder het
personeel. Deze kwamen op 1 geval na vanuit verschillende bronnen die niet school
gerelateerd waren. Er was een goed contact tussen school en de GGD rond die tijd.
Vanaf de zomervakantie zijn al 65 mensen getest. Het lukt nog steeds om de gaten
die dan vallen op te vullen doordat we een goede invalploeg hebben van eigen
collega’s en omdat er collega’s zijn die extra werken. Momenteel zijn er geen zieken
door Corona. De ventilatiecheck is op alle locaties uitgevoerd. En ook zijn er op alle
locaties nu BP kastjes geïnstalleerd die de hoeveelheid CO2 in een ruimte
controleren.
6. Begroting 2021-2022
De MR heeft informatierecht als het gaat om de begroting van school. Pien heeft de
begroting toegestuurd en licht meerdere zaken toe. De verhuizing en bezetting van
Hart van Noord kost extra geld. Het bestuur heeft van tevoren toestemming gegeven
om dit geld uit te geven. We komen ieder jaar goed uit met het geld wat we krijgen.
Ook mogen we rekenen op geld voor extra investeringen als het nieuwe gebouw
wordt ingericht. Hiervoor is ons een lijst van investeringen toegezonden. De MR is
blij dat de financiën van school al jaren goed beheerd worden en dat er geen
tekorten zijn.
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7. Besteding scholingsgelden
De MR behoort ook betrokken te zijn bij het professionaliseringsplan van de school
en heeft dit punt op de agenda gezet om zo goed op de hoogte te blijven. Pien
informeert ons uitgebreid over hoe het bij ons op school is geregeld. Ieder
personeelslid heeft recht op een budget, dit is momenteel 600,00 euro per 1 fte. Het
geld wordt op een goede manier verdeeld. Wanneer er duurdere studies worden
aangevraagd wordt er geld ingezet, die persoon zal dan de jaren daarop minder
aanvragen kunnen doen. En ook is er eventueel een terugbetalingsregeling bij eerder
vertrek. In de praktijk werden er de afgelopen jaren geen cursussen of studies
geweigerd door een tekort aan geld. Wanneer iemand een grote, dure studie wil
volgen en dit is niet in het belang van onze eigen school, wordt in overleg met
andere scholen en het betreffende personeelslid binnen de PCOU gekeken of diegene
kan doorgroeien binnen de PCOU en kunnen de kosten ook eventueel worden
gedeeld met een andere school. Het scholingsplan van Rafael bevat ook een aanbod
van Speciaal Centraal. Dit zijn opleidingen/cursussen die voor het speciaal onderwijs
zijn ontwikkeld en waar ons personeel en dat van andere speciale scholen voorrang
heeft ten opzichte van reguliere scholen. Pien zit zelf in het bestuur van deze
stichting. De PCOU-academie biedt ook opleidingen en cursussen aan. Maar dit is
toch meer voor regulier onderwijs. Op het gebied van professionalisering wordt hier
wel gebruik van gemaakt, b.v. als het gaat om verdieping in digitale zaken. In het
voorjaar kiest het personeel wat ze het volgende schooljaar willen volgen. Het
verhaal achter b.v. Speciaal Centraal kan misschien meer onder de aandacht worden
gebracht bij het personeel, zodat het nog meer gaat leven onder de mensen. Verder
beseffen wij dat er een groot en goed doordacht aanbod is voor scholing, waar een
goed plan achter zit.
8. GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
Arjon heeft een vraag voor Pien. De PCOU en de Willibrord gaan een samenwerking
aan met de Berg en Bosch school (Bilthoven, Houten). Wat is de gedachte
hierachter? Er is maar 1 cluster 4 school in Utrecht (SO4, de vroegere Pels) en
daarom is er geen cluster 4 capaciteit genoeg. PCOU is gaan kijken of ze daar iets
mee kunnen. Door een samenwerking zou er misschien een locatie van de Berg en
Boschschool kunnen komen in Utrecht. Nu moeten de kinderen vanuit Utrecht een
langere reis maken. Cluster 4 scholen zijn scholen met leerlingen met moeilijk
verstaanbaar gedrag waardoor ze moeilijker tot leren komen. Onze school is een
cluster 3 school, bij onze school ligt een lagere leercapaciteit ten grondslag, hier kan
wel eventueel moeilijk verstaanbaar gedrag uit voortkomen.
Vervolg vergadering zonder directie
9. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
10. Terugkoppeling vanuit de achterban
Het nieuwe functieboek is soms niet helemaal duidelijk voor de
onderwijsassistenten. Pien heeft als taak dit te implementeren binnen de school.
Voor de volgende vergadering zal dit geagendeerd worden en gevraagd wanneer
en hoe dit gaat gebeuren.
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11. Uit de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
De MR krijgt geen stukken van de vergaderingen. Hier wordt aan gewerkt. De
PCOU-academie wordt steeds meer op de kaart gezet. De GMR volgt dit proces. En
alle input vanaf de werkvloer is hier belangrijk.
12. Jaarplan
Er worden enkele zaken benoemd, Arjon past het plan aan en stuurt het ons toe
ter goedkeuring. Hierna wordt het plan aangenomen.
13. Scholing
De PCOU heeft, net als dat jaren geleden de gewoonte was, een cursus aangeboden
voor leden van een (G)MR. Het betreft een basiscursus. Deze cursus is digitaal te
volgen vanwege Corona en kost 60 euro. Arjon geeft Femmy, Anneke en zichzelf
op. Karlijn heeft zich al opgegeven. Het jaarlijkse WMS-congres is afgelast.
14. Rondvraag
Ida gaat vanaf nu alle documenten voor een vergadering verzamelen en versturen.

Actielijst

Einddatum

1.

Notulen oktober op de site laten plaatsen

Jeanette

z.s.m.

2.

Oudercontacten en nieuw functieboek agenderen

Arjon

Vanaf januari

3.

Opgeven Femmy, Anneke en Arjon MR-cursus

Arjon

z.s.m.

4.

Jaarplan MR aanpassen en sturen aan MR leden

Arjon

z.s.m.

2020-2021

Plaats

Aanvang

Donderdag 14 januari

Hart van Noord

19.30

Donderdag 25 maart

Hart van Noord

19.30

Donderdag 20 mei

Hart van Noord

19.30

Donderdag 8 juli

n.t.b.

n.t.b.
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