MR verslag 12 april 2017, 19u30-20u15:

Aanwezig:
Marjan Broekstra (vz.), Tessa Boer, Simon Engelberts (not.) [oudergeleding],
Caroline Tijhuis, Mirjam Lansink [personeelsgeleding]
Jan Minnegal [vertegenwoordiger bestuur]
Afwezig m.k. Tanja Weekenstroo
1. Opening & mededelingen
- Bijzonderheden m.b.t. personeel dienen aan de orde te komen in de MR (ivm privacy zal dit
niet in de notulen worden opgenomen).
- Jan:
Begroting – bij bestuur is investeringsverzoek gedaan voor verplaatsbaar podium (€ 8 à 9000,
afschrijven in 10 to 15 jaar), indien akkoord zal begroting moeten opnieuw moeten worden
ingediend.
Leerlingentelling – verwacht per 1-10-2017 148 lln (is 6 minder dan 2016), hetgeen zou
betekenen dat we rekening moeten houden met teruggang naar 7 groepen; aanwas blijft op
peil, maar tussentijds vertrek (verhuizing bijv.) is groter.
- Marjan:
ivm opdracht ‘Cultuureducatie DNA’ en mogelijke schijn van belangenverstrengeling zal
Marjan zich hierover in de GMR afzijdig houden.

2. Verslag vorige vergadering (17 feb 2017-bijlage 2) (graag opmerkingen via e-mail)
vastgesteld, met dank aan notulist
- Vreemde gang van zaken rondom vaststelling vakantieregeling 2017/2018 in GMR, correcte
versie werd nagestuurd na de besluitvorming in de GMR. Wellicht in GMR hiernaar vragen.
(punt 3 en 4 worden omgedraaid)
3. Ter info (bijlage 4): voortgang over deelregio’s Passend Onderwijs. Bijlage: het advies van de
werkgroep waar Marjan in zit, maar wat de GMR-DB niet mee wilde sturen met de agenda.
- SPOE (Steunpunt Passend Onderwijs Enschede): Plan is er maar het heeft geen status, de
medezeggenschap is niet geregeld, terwijl er wel veel geld in omgaat en veel personeel bij
betrokken is
4. GMR vergadering van 18 april (zie bijlage 3):
samengevat
- privacy (risico analyse en reglement)
- MR reglement- concept
- voortgang mbt integriteit
- speerpunten voor functioneren GMR
- opgaves voor de startcursus.
- Er wordt ingestemd met de voorliggende reglementen en beleidsstukken. Vraag is hoe je
ouders en medewerkers hiermee bereikt. Het zal niet gelezen worden. Je moet het wel
beschikbaar maken, linkje proberen te krijgen naar waar de stukken openbaar op de Consent
website staan, of anders onze eigen website. Eventueel de voor ons van direct belang zijnde
punten opnemen in schoolgids of website en bijvoorbeeld melden bij intake (zoals nu ook al
gebeurt voor foto’s/filmpjes die op school worden gemaakt).

5. Wvttk / Rondvraag
6. Sluiting

Aansluitend: bespreking Ouderenquête in de Schoolcommissievergadering
Vanaf 20:15 uur

Actiepunten:
 07122016-01 Marian gaat Tessa aanmelden voor MR-Start training onder de eerdere aanmelding
voor de GMR-sessie van november  Tessa meldt zich aan voor MR Start training 10 april.
Training ging niet door ivm te weinig aanmeldingen, volgend jaar waarschijnlijk weer.
 07122016-05 Jan stelt de MR zijn managementrapportage beschikbaar (Jan bekijkt welke delen
‘geschikt’ zijn, bijv. onderdelen die tot personen herleid kunnen worden niet beschikbaar stellen.)
 15022017-01 Marian: actualiseren MR-activiteitenplan
Nieuw actiepunt:

