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Uitstroom Dagbesteding
Stefanie Blomsteel (programmaleider
dagbesteding) was aanwezig en gaf een
presentatie over de uitstroomrichting
dagbesteding.
De (V)SO scholen van stichting BOOR zijn
momenteel ingedeeld op medische
grondslag (bijvoorbeeld leerlingen
met revalidatiedoelen, langdurig zieken etc.).
Aansluitend op het document ‘leren is
maatwerk’, waarin de onderwijsbehoefte
centraal staat, zullen leerlingen in de toekomst
ingedeeld worden op uitstroomprofiel.
Daarmee wordt bedoeld dat leerlingen echt op
onderwijsbehoefte ingedeeld zullen worden
binnen een uitstroom. Leerlingen van de nu
nog verschillende (V)SO scholen komen in de
toekomst bij elkaar op school of in de klas.
Dagbesteding is een van die uitstroomprofielen. Onderwijs met als uitstroomprofiel
dagbesteding houdt in dat de leerling o.a. leert
zelfredzaam te worden in het dagelijks leven,
te denken valt aan zintuiggericht leren.
Leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding
hebben naast een onderwijsvraag veelal ook
een zorg- ondersteuningsvraag. Deze zorg
moet ‘smarter’ georganiseerd worden.
Leerlingen die onderwijs zouden kunnen
volgen op een reguliere school, maar wel een
zorgondersteuningsvraag hebben, kunnen in
de toekomst dan ook naar een reguliere
school. De zorg die zij nodig hebben zou dan
kunnen worden geleverd door bijvoorbeeld
het wijkteam. Het doel is dat iedere leerling de
zorg krijgt die hij/zij nodig heeft op de leerplek
die het beste aansluit bij zijn/haar
onderwijsbehoefte.

Invoering AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze privacywetgeving geldt vanaf die datum in
de hele Europese Unie.
Het privacybeleid van BOOR heeft betrekking op
gegevens van zowel leerlingen en ouders als van
het personeel. In dit document staat
aangegeven hoe BOOR ervoor gaat zorgen dat
de manier waarop persoonsgegevens worden
verwerkt in overeenstemming met de AVG is.
Het gaat hierbij niet alleen om het verwerken
van persoonlijke informatie, maar ook om het
beveiligen hiervan.
Binnen BOOR komt er voor het personeel een elearning programma, zodat het personeel weet
hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te
worden. Voor elke school wordt een privacy
ambassadeur aangewezen (aanvullende taak).
Dat zal in de regel de schooldirecteur zijn. Deze
is aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en het
schoolteam op het gebied van privacy en de
AVG.
De GMR stemt in met het beleid van BOOR
rondom de invoering van de AVG, met de
volgende opmerkingen:
 Er moet begrijpelijke communicatie
komen over dit onderwerp naar alle
betrokkenen (soms zijn documenten
inhoudelijk te technisch en daardoor
moeilijk leesbaar)
 Er moet concreet worden uitgewerkt
hoe de maatregelen rondom de AVG
binnen BOOR zullen worden toegepast.
Over een jaar wordt geëvalueerd hoe de
implementatie van deze maatregelen is
verlopen.

Brandbrief
Vanuit de mr van Mytylschool De Brug is een brief gekomen
over de problematische beloningsstructuur in het vso. Deze is
gebaseerd op de cao-po, waardoor het voor leraren financieel
onaantrekkelijk is om op een vso-school te werken. Hierdoor
ontstaat er volgens de mr een tekort aan docenten met een
eerste en tweede graads bevoegdheid. In de brief van de mr
wordt het bestuur van BOOR dringend verzocht hier een
oplossing voor te vinden, omdat het van belang is dat ook op
het vso bevoegde en bekwame leraren werken. Dit probleem
speelt ook op andere vso-scholen door het hele land. Het
bevoegd gezag belooft snel op de brief te reageren.

Instemming
De gmr-so/vso heeft instemming
gegeven voor:




Het draaiboek voor stakingen
in het so/vso
De profielschets voor een
nieuw ab-lid
Het meerjarig
bestuursformatieplan

Kandidaten gmr-so/vso
Er zijn tot 27 april tussentijdse verkiezingen.
Twee kandidaten waren aanwezig om
kennis te maken en om te kijken hoe het er
aan toe gaat in een vergadering. Zij denken
nog na of zij zich verkiesbaar zullen stellen.
Er zijn nog meer vacatures voor ouders en
we hopen dat zich nog meer ouders zullen
aanmelden.
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