Notulen MR, 12-5-2022 – Donizettilaan 19.30
Aanwezig: Nora Kasmi, Brigitte Lammers, Nynke Zwierstra (Gemeente, NSO en
leerlingenvervoer).
Annemarie, Marije B., Maartje, Michelle, Marije K, Denicke, Linda, Nienke,
Sander(voorzitter), Lynn (secretaris)
Afgemeld: Maartje, Marije Broekmans’
Welkom aan de medewerkers van de gemeente
Nora Kasmi, Brigitte Lammers (NSO)- beleidsmedewerker onderwijs
Nynke Zwierstra (leerlingenvervoer) Kim Snijders vanuit gemeente
Oegstgeest ook aanwezig (leerlingenvervoer).
-Vergadering starten met:
-NSO
-Leerlingenvervoer
Chauffeurs tekort is het grootste probleem volgens Nynke Zwierstra. Klachten
zoals genoemd zijn bekend bij de gemeente. De vraag is wat de oorzaak is van
het grote Chauffeurs tekort.
Belangrijk dat de klachten ook echt terecht komen bij de gemeente.
Leerlingenvervoer@leiden.nl
Is er een laagdrempeligere manier om klachten door te geven aan de gemeente?
Mailbox leerlingenvervoer schouder.com? Is dat mogelijk?
Een formulier vanuit school (met name voor ouders die het wat lastiger vinden
om dit soort dingen te communiceren). School stuurt het formulier dan door naar
de gemeente. Uitzoeken of dit een mogelijkheid is met Miranda Glissenaar en
Linda de Vries.
Om mee te nemen tijdens de startgesprekken- OPP gesprekken is het gelukt met
de aanvragen voor het taxivervoer? Hierdoor ouders aansporen om op tijd het
taxivervoer aan te vragen. Aanvragen voor 1 juni indienen.
Papieren formulieren op school hebben om het taxivervoer aan te vragen.?
Misschien een mogelijkheid.
Taxibedrijf geeft aan de les op locatie- locaties heel lastig te vinden. De routes
lopen hierdoor onder andere een niet logische volgorde. Les op locatie en stages
horen nou eenmaal bij ons lesprogramma en zijn onmisbaar.
Annemarie Meester kaart aan bij de gemeente of er een vervoersbegeleider in de
taxi erbij kan. Een taxi vol met speciale leerlingen zijn soms erg druk in de bus,
zie dan maar een veilige rit naar huis te rijden.
Formulier wordt doorgestuurd naar Miranda Glissenaar- Doorsturen naar Linda
de Vries. Door de gemeente? Even checken of dit gebeurd is.
NSO
Bespreking reacties van ouders.
Afgelopen 2 jaar veel gebeurt bij de Walnoot. Nieuwe teamleider sinds een paar
maanden- Els Annard. Zij heeft de Walnoot ook opgestart en is voornemend om

‘’puin te ruimen”. Heeft de opdracht gekregen de Walnoot nieuw leven in te
blazen. Kinderen die in jeugdwet vallen kunnen nergens terecht.. zo lijkt het.
Gemeente: Walnoot- Gemiva. Zo min mogelijk kinderen vanuit de jeugdmiddelen
in de NSO. Kunnen zij eventueel ook naar een reguliere NSO? Zoveel mogelijk
kinderen onderbrengen in een reguliere NSO. Plan om opvang te gaan creëren
binnen de scholen. Middelen(geld) jeugdwet zijn regionaal, dit moet opgeschaald
worden. Dit plan is heel erg vertraagd. NSO moet gaan functioneren onder de
wet kinderopvang zodat ouders ook opvang kunnen vragen. Dit is een dure vorm
van opvang want de groepen moeten een stuk kleiner zijn. Dit is een plus en dat
moet gefinancierd worden vanuit de middelen jeugdwet – door de gemeente.
Deze vorm is te regelen voor ouders die werken/ leerlingen t/m 12. Nu keuze
zorgaanbieder en BSO die dit samen moeten gaan doen. Dit is heel ingewikkeld.
Men raakt verstrikt in alle regels. Alle financiering-stromen in goede banen lijden
is verschrikkelijk moeilijk en ingewikkeld en niet alle aanbieders staan hierom te
springen. Is een hele andere tak van sport. (Eventuele mogelijkheid: BSO+/
schavuiten).
Nora en Brigitte (NSO gemeente) gaan contact opnemen met Els(de Walnoot),
en Petra (regio directeur Gemiva). Zij nemen nog voor de zomervakantie contact
op met Annemarie over de vorderingen van de NSO.
Mededelingen KVS
Als er meer kinderen aangemeld worden dan er geplaatst kunnen worden
geplaatst bij de kvs dan eventueel naar SBO de vlieger. Er zou eventueel een
groep geplaatst kunnen worden vanuit de KVS die dan een groep starten bij SBO
de vlieger. (tlv speciaal onderwijs) Deze samenwerking lijkt nu niet aan de orde.
- Formatieplan
Bij de pond is het verloop groot. Het is een paar keer gebeurd dat mensen een
lange tijd uitgeschakeld zijn. Het idee is een soort rouleersysteem over een paar
jaar weer een ander soort team. Er zijn nieuwe mensen voor aangenomen,
iemand uit het regulier onderwijs en iemand van de Thermiek.
De vraag of Jordy S. 1,5 gym kan komen geven bij de KVS. (2x drie kwartier).Marije Broekmans
Op het formatieplan is een akkoord vanuit de personeelsgeleding- het akkoord
gaat richting Annemarie
De salariskloof tussen PO en VO gaat gedicht worden. In juni krijgt iedereen een
compensatie. Hoe dit er in de toekomst uit gaat zien is nog een beetje de vraag.
Mogelijk gaan salarisschalen er ook iets ander uitzien.
- Vijfgelijkedagenmodel:
Dit gaat vooralsnog niet plaatsvinden. Het vervoer van beide scholen en de NSO
zijn hier een belangrijke schakel.
- Tevredenheidsonderzoek (naar 21 juni)

- Schoolgids (Naar 21 juni, nagenoeg hetzelfde maar een paar aanpassingen
conceptversie is al bekeken). Instemmingsbrief MR KVS regelen- Marije Kloek
heeft nog wat vragen/aanpassingen zij zal dit per mail sturen.
- Conceptversie schoolgids
- Diploma VSO- dagbesteding
* stukken van het Metrum komen nog.
Suikerfeest gevierd op de KVS. Half uurtje. Per klas. Er is ook een ouder geweest
die er iets over kwam vertellen.
Erg leuk dat er weer dit soort activiteiten plaats kunnen vinden.
MR 21 juni:
1. Werkverdelingsplan
2. Jaarplan, geëvalueerd van dit schooljaar en nieuwe voor 2022/2023.

