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NR. BESLUIT
KORTE OMSCHRIJVING IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN (besluiten graag
duidelijk omschrijven en in kolom 2 “JA” vermelden) WIE DOET WAT TERUGKOPPELING OP DATUM
1. Nee Chris opende Opening vergadering ASD , waarbij eerst de inlog codes ingevoerd worden Chris
2. Ja René Doornemen notulen.
Er waren geen opmerkingen. Daarmee zijn de notulen vastgesteld. Doorsturen naar secretariaat voor de Site.
Chris. 11-03-2019
3. Nee Allen JOG stand van zaken.
Gezondheid van de jeugd, zoals dit nu in Uden Oost draait. Dit is onvoldoende bekend en zou meer onder de
aandacht moeten komen. Er is een contact persoon en we willen van Leny v. Gemert geïnformeerd worden over
het verloop van de pilot. Hoe gaat het met dit JOGG. We vragen om informatie over de Stavaza. René mailt naar
Leny. 01 -04- 2019.
4. Ja Chris Interview.
Chris vraagt na of dit voor ons is . Als de onderzoeksvraagstelling past, dan kan hij uitgenodigd worden . Chris.
01-04-2019
5. Nee Chris Reacties advies van Neeltje. Ze was blij met advies dit wordt verwerk in het plan er wordt nog
inhoudelijk zichtbaar gemaakt op welke wijze ons advies mede is verwerkt in het uiteindelijk plan.
Neeltje wil in een volgende bespreking hier op terug komen.
Allen
6 Nee Opzet vergaderen Nu is het de 3e keer dat we in deze samenstelling zitten nu zonder spreker vooraf.
De onderwerpen moeten we nog uitzoeken we missen nu de brede informatie die ook interessant zijn.
Informatie voorziening moet groeien.
Invulling concept agenda dient ook door alle leden gedaan worden.
Het zijn geen integrale thema’s en te specialistisch. De start wordt in ieder geval als wennen, soms chaotisch en
zoekende naar de invulling en vorm van de nieuwe ASD. Allen.
7. Nee Vraag over passend onderwijs Er zijn vragen over de VSO en SO . Is er zicht op dit thema.
Is er duidelijkheid over de kwaliteit van het onderwijs. Toename praktijkonderwijs lijkt er te zijn. Het zicht hierop is
bij ons onvoldoende. Ilona gaat hier e.e.a. op uitzoeken.

