Verslag MR vergadering 7 december 2016

(19u30 De Bothoven)
Genodigd: Jan (m.k. afw.), Mirjam, Caroline, Tanja, Tessa, Marjan (vz.), Simon (not.)
1.

Opening & mededelingen
- Verzoek van de voorzitter om voortaan een kwartier later te beginnen. De nieuwe
aanvangstijd wordt dus 19u45
- Tessa gaat alsnog naar de MR-Start training van VOO in april (Marian regelt deelname
vanuit eerdere aanmelding via de GMR)

2.

Verslag vorige vergadering (graag opmerkingen via e-mail)
- Geen opmerkingen, vastgesteld

3.

Leerpunten & Actiepunten nav Start MR training
- 3 zakboekjes bestellen bij VOO (Simon)
- communicatie: stap 1 stukken plaatsen op de website (Simon), daarna ook aandacht
besteden in bulletin
- proberen terugkoppeling te geven uit de teamvergadering naar de MR
- Marian stuurt inloggegevens GMR intranet door zodat MR zich kan inlezen
- Reglement later nog weer bespreken, hoe dit bij te houden

4.

Freinetbegroting (in samenhang met GMR – Consentbegroting)
- Marian: MR krijgt graag het managementverslag van de directeur aan het CvB
- Positief advies op de begroting: prima verhaal, SWOT analyse is redelijk bekend. Dip in lln
aantal is voorbij? (pech gehad met vetrek grotere gezinnen) Hoe te beïnvloeden? Kan dit nog
beter? Meerjaren investering: hier kun je weinig over zeggen, toelichting is summier en wat
valt nu in welk jaar? Na verbouwing: waarom gaan Gas en Electra niet verder omlaag?

5.

GMR vergadering van 12 december.
Protocol informeren gescheiden ouders ingetrokken door CvB
Deelregioplan Passend Onderwijs: afvaardiging GMR; Marian denkt erover zich te melden
voor werkgroep
Consentbegroting incl. personeelsformatieplan (voor het eerst sinds dit jaar) – de oplegger
(toelichting) levert niet veel verduidelijking, 61 pagina’s is te lang om goed door te kunnen
nemen.
Hoe verhoudt deze zich tot Freinetbegroting? We missen verdeling over scholen en
bovenschools van o.a. personele middelen.
Niet-eenduidige begrippen: afnemend marktaandeel betreft in de begroting alleen Enschede,
terwijl in de marap voor Consent overall een toename van marktaandeel staat.
Waarom niet investeren in scholen die tegen de 150 lln grens aanzitten.
Geld voor scholing (half miljoen) is voor ‘van onderwijzen naar onderzoekend en ontwerpend
leren’, er lopen echter al trainingen ivm professionalisering, leraren register.
Verzoek van Tanja aan personeel tbv Bijlage D – personele bestuursbegroting (instemming
gevraagd personeelsgeleding) p 44 e.v.

-

-

6.

Wvttk / Rondvraag
-

7.

Sluiting

Actiepunten:
07122016-01 Marian gaat Tessa aanmelden voor MR-Start training onder de eerdere aanmelding
voor de GMR-sessie van november.
07122016-02 Simon bestelt 3 zakboekjes MR (voor personeelskamer, Tanja, rouleren)
07122016-03 Simon gaat MR-stukken via de website beschikbaar stellen
07122016-04 Marjan stuurt inloggegevens Consent-GMR intranet
07122016-05 Jan stelt de MR zijn managementrapportage beschikbaar

