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Agenda MR d.d. 12 maart 2019 om 19.30 uur in SBO De Schakel
Leden: Melanie Bleeker (O), Geert Janssen (O), Tim Droog (P) en Nanda Boxce (P)
Afwezig: Melanie Bleeker, Nanda Boxce (beide met bericht)
Aanwezig op uitnodiging: Ronald Bouwman (directie)
Agendapunten:
1) Opening;
Nanda en Melanie afwezig met bericht.
2) Mededelingen/ bespreken agenda;
Geen extra mededelingen
3) Verslag MR vergadering d.d. 11 december 2018 en 27 februari 2019;
Geen opmerkingen
4) bespreken begroting en adviseren over inzet middelen voor prestatiebudget, passend
onderwijs en vervangingskosten personeel (dit zijn enige begrotingsposten waarover de MR
kan adviseren, de rest ligt min of meer vast) ex artikelen 8 en 11 Wet op de
medezeggenschapsraad scholen (Wms);
Er wordt binnen Amstelwijs gekeken naar de mogelijkheden om “vakspecialisten” aan te
stellen. Deze vakspecialisten moeten aan bepaalde criteria voldoen. Er wordt gekeken of er
ook een beloning tegenover deze rol als vakspecialist kan worden gezet.
Middelen passend onderwijs worden vooral ingezet om extra personeel in te kunnen zetten
op permanente basis. Hetzelfde geldt voor de gelden voor vervanging. De MR adviseert
deze gelden in te zetten voor formatieve doeleinden.
De MR geeft als advies de gelden van de prestatiebox vooral in te zetten voor (bij)scholing
van personeel passend bij de majeure veranderonderwerpen.
5) Instemmingsbevoegdheid betreffende de fusie tussen SBO Wending en SBO De Schakel
ex artikel 10, lid 1 sub h Wms en formuleren randvoorwaarden;
De MR stemt in met de fusie, mits
a) Het totale leerlingenaantal van zowel De Schakel als Wending niet aanzienlijk zal
uitstijgen boven het huidige leerlingenaantal en de door de bestuurder toegezegde
groepsgrootte van maximaal 15 leerlingen (14 leerlingen + 1 crisisplaats) , wordt
geformaliseerd;
b) Er voor de fusiedatum een plan komt hoe de blijkens de ouderenquête als prettig
ervaren kleinschaligheid en contact tussen school en ouders na de fusie behouden
kunnen blijven en hoe voorts de communicatie nog kan worden verbeterd;
c) Er voor de fusiedatum een missie/visie en gezamenlijk pedagogisch beleid is
bepaald.
d) Er kritisch wordt gekeken naar de waarborging van speciale ruimtes zoals een
keuken, gymlokaal, techniekruimte etc.
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e) Er nog kritisch wordt gekeken naar het SOP of de criteria voor welke problematiek de

school wel of geen ondersteuning kan bieden nog aangescherpt of verduidelijkt
kunnen worden.

6) Adviesbevoegdheid ten aanzien van het wijzigen van het schoolondersteuningsprofiel ex
artikel 11, lid 1 sub r Wms in verband met de overgang van SBO naar GO.
De MR geeft als advies om nog eens kritisch te kijken naar de waarborging van de speciale
ruimten en naar aanscherping of verduidelijking van de in het SOP genoemde criteria voor
welke problematiek de school wel of geen ondersteuning kan bieden. Zie hiervoor ook de
voorwaarden d en e bij het instemmingsbesluit.
7) Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
8) Sluiting
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