Agenda MR vergadering
Datum: 07-11-2017
Tijd: 20.00 uur
Aanwezig: Marieke, Marlies, Wilma, Marloes, Wilmar en Fleur
Afwezig: Esther
Nr.
1
2
3

Onderwerp
Opening, aanstellen notulist en mededelingen:
- Wilma krijgt niet alle mail binnen. Zij neemt dit op met de ICT-er. Marieke kreeg ook niet alle documenten geopend.
- Fleur heeft de MR mail laten koppelen aan haar account. Bij de oude mails van Susanne heeft Fleur de activiteitenplanning gevonden.
Ingekomen post:
- geen ingekomen post
Notulen MR 26-09-2017:
- Er moest nog een klein stukje in over de brief die gestuurd is vanuit bestuur naar de ouders. Wilma past dit aan.

4

Actielijst en activiteitenplanning schooljaar 2017-2018:
Actielijst is aangepast.
Er is gesproken over het actiepunt: eten en drinken. Op het VSO ontstond er een verhitte discussie. Dit punt komt later terug op de vergadering van
het VSO.

5

GMR:
- Beter samen nr.4
- Check de nieuwe functieomschrijvingen
- Verslag werkbijeenkomst GMR SSOL en RESPONZ
Aan Beter Samen zit een fusieverhaal aan vast. Verslag van werkbijeenkomst waar Esther en Fleur zijn geweest. Belangrijke punten vanuit deze
bijeenkomst, Keurmerk RESPONZ moet mee in fusierapport. Ander belangrijk punt vanuit bestuur de cultuur van leidinggeven. In VSO-vergadering
zijn punten besproken vanuit deze werkbijeenkomst. Er wordt gesproken over een andere organisatiestructuur na een mogelijke fusie. Dit in
verband met optimale kennisoverdracht. Deze opties moeten eerst in de GMR en RvT worden besproken.

Er komt een Happen Snappen ronde aan van Johan en Iepe, die onder het genot van een hapje en drankje op 27 november op het SO, informatie
geven over de fusie. Iepe gaat een GMR vergadering bijwonen in december en Johan bij SOLL om culturen dichter bij elkaar te laten komen.
Functieboek: functies SOLL en RESPONZ zijn naast elkaar gelegd en per functie gaat een aantal collega’s bekijken of deze voldoen/kloppen. Fleur
zoekt kandidaten die mee willen kijken naar het functieboek. Wilma/ Marloes: op VSO-vergadering vragen of zij willen aanmelden bij Fleur via de
mail (leerkracht, leraarondersteuner, assistent).
6

Vragenlijst ouderbetrokkenheid
Op het VSO is de vragenlijst al meegegeven. Er zijn 25 lijsten ingeleverd. Marloes geeft een aantal punten terug die haar al waren opgevallen. Op
het SO moeten de lijsten nog worden meegegeven. Bij de volgende vergadering maken Wilma en Marloes een verslagje van de uitslag en hoopt
Fleur er ook een aantal terug te hebben gehad.

7

Notitie sociale cohesie en burgerschap vanuit RESPONZ
De inspectie vraagt om een notitie over dit onderwerp. Wilmar vraagt aan de MR of ze zich hierin kunnen vinden. De MR kan zich erin vinden.

8

Beleid veilig omgaan met informatie en informatieverstrekking
Op RESPONZ niveau is er een beleidsstuk nodig op dit onderwerp. Een aantal punten komen naar voren. Fleur neemt dit mee naar de GMR.

9

Invalhandboek/ handboek nieuwe medewerker
Vanuit het mobiliteitscentrum is de eis gesteld dat er een invalhandboek moet komen. Tevens is daarbij gelijk een handboek nieuwe medewerkers
gekoppeld. Een aantal punten komen naar voren. Wilmar past de punten aan in het stuk.

10

Risico inventarisatie en evaluatie RI&E:
- arbomeester 2 voortgangsmonitor
- arbomeester 2 plan van aanpak
- digitaal veiligheidsplan
1x in de 4 jaar moet een school een RI&E gemaakt worden. Het voorstel is om op enig moment in dit schooljaar in de MR dit punt uitgebreid op de
agenda terug te laten komen. Marieke neemt dit mee in de activiteitenplanning van 2017-2018

11

School- en personele zaken (besloten)
Nieuwbouw: De gemeente Zoetermeer heeft 3 jaar geleden bedacht dat er nieuwe scholen moeten komen. Nu na 3 jaar zitten we halverwege alle
nieuwbouwprojecten en blijkt het dat de gemeente aanzienlijk duurder uit is dan 3 jaar geleden was begroot. De vraag is neergelegd bij school of
we iets minder geld uit kunnen geven en we nog ergens kunnen bezuinigen. We zitten nu midden in dat proces. Info volgt zodra er meer bekend is.

Ouderbijdrage: slechts 5% van de ouderbijdragen over SO en VSO zijn binnen. Ouderbrieven als herinnering vorige week uitgegaan en bekijken
welke mogelijkheden er zijn om feesten e.d. te organiseren. MR-ouders in contact met OR-ouders om gezamenlijke brief naar ouders uit te laten
gaan. Fleur neemt contact op met Arjan van Beynum.
Audit: 23 okt is er een audit geweest. CIIO was positief over De Keerkring. Verslag volgt nog.
12

Rondvraag
Marloes: Op de RESPONZ site staan nog de oude namen van de MR bezetting. Wilmar neemt dit mee naar Johan
Marieke: Hoe zit het met de komende staking. Fleur geeft aan dat Johan hier na 14 nov meer duidelijkheid over kan geven.

