MR verslag 11 oktober 2017, 19u30-20u15:

Aanwezig:
Simon Engelberts [vz | not] [oudergeleding]
Tanja Weekenstroo, Caroline Tijhuis, Mirjam Lansink [personeelsgeleding]
Jan Minnegal [vertegenwoordiger bestuur]
Afwezig m.k.:
Marjan Broekstra, Tessa Boer
1. Opening, mededelingen na GMR voorbereiding.
2. GMR vergadering van 16 oktober:
- Voorbeeld Huishoudelijk reglement zat niet bij de stukken op intranet, Tanja heeft ze wel
en stuurt dit door.
- Voortgang GMR zal via stellingen interactief worden besproken
- Starterstraject: mooi, maar ook veel werk. Kijken hoe dit in de praktijk uitpakt. Op onze
school werd/wordt er volgens de personeelsgeleding voldoende werk van gemaakt. Het zijn
goede richtlijnen waar je op terug kunt vallen, is niet verplicht voor de starter.
Bij Consent wordt iemand hiervoor voor 2dgn/week aangesteld om hierin te kunnen
ondersteunen, GMR akkoord?
- GMR moet in de gaten houden hoe het geld van het kabinet besteed gaat worden, moet
wel naar de werkvloer gaan.
3. Mededelingen Jan:
- Er moet op school een door vz. en secr. MR getekend exemplaar van de schoolgids liggen.
- Na de PO staking van 5 oktober is het nog niet gedaan met de acties, mogelijk volgen er nog
2 stakingsdagen in november, moet worden doorgesproken met de MR.
4. Wvttk / Rondvraag
Jan: ICT, Rob Valk wordt ICT-er bij onze school, is nog niet duidelijk of dat via taakuitbreiding
van Rob gaat of afstoten bovenschoolse taken. Het bestuur heeft dit niet goed verwerkt in de
formatie, Jan had een uitbreiding van 8 uur gevraagd maar ziet dat in het te laat beschikbaar
gestelde formatieplan niet terug.
5. Sluiting

Actiepunten:
 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 Marjan: actualiseren MR-activiteitenplan
 21062017-01 School van de toekomst, thema wordt ook ingevuld bij de Bothoven  agenderen in
Schoolcommissie voor inhoudelijke behandeling – Marjan licht toe
 21062017-03 Schoolformatieplan is niet beschikbaar gesteld: aan de orde stellen in GMR
 21062017-04 Jan stuurt op 4 juli email naar MR n.a.v. personele inzet op groepen overleg 3 juli
voor instemming op totale formatie (niet de concrete invulling). Indien er geen uitkomst is dan wordt
de MR daar ook over ingelicht.
Gewijzigd actiepunt:
 21062017-02 Reglement MR, voorstel bestuur akkoord. Marjan regelt dit verder (inclusief invullen
gegevens school) en retourneert aan Jan. Simon heeft reglement voorzien van gegevens school,
Marjan moet als vz. handtekening zetten en dit samen naar Consent sturen.
Nieuw actiepunt:
 11102017-01 Schoolgids voorzien vz. + secr. MR handtekeningen ter inzage op school.
 11102017-02 Simon kijkt naar bruikbaarheid voorbeeld huishoudelijk reglement.

