Notulen MR vergadering
Datum: 13 maart 2018
Tijd: 20.00 uur
Aanwezig: Marieke, Wilmar, Wilma, Esther en Marlies
Nr.
1

Onderwerp
Opening, aanstellen notulist en mededelingen
Wilma: Marloes heeft op de dag dat zij weg ging een mail verstuurd aan haar collega’s voor een nieuw MR-lid. Hierop zijn nog geen reacties
gekomen. Wilma gaat collega’s persoonlijk vragen.
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Ingekomen post
Info MR is bij Wilma aangekomen, zij leest het door en als er interessante dingen in staan geeft zij het door.
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Notulen MR 30.01.2018
Wilma heeft de notulen van 26-9-2017 aangepast. (stond nog op de actielijst)
Mbt de notulen van 30-1-2018
Punt 5 .. HMR moet HRM zijn
Punt 7… meegeven formulieren is door administratie gedaan. Komend jaar nieuwe wet op persoonsgegevens maakt dit onmogelijk
Punt 13.. Kosten voor ouderbijdrage blijft gelijk komend schooljaar

4

Actielijst
Stakingsgeld moet worden ingezet voor werkdrukverlichting, in nauw overleg met de MR. Wilmar maakt een voorstel.
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Nieuwe MR leden personeelsgeleding
Zie punt 1
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Website
De site is niet up to date. Dit is al jaren zo, sinds er geen vaste ICT’er meer is.
Uitbesteden kost veel geld.

Wat gebeurt er straks bij de fusie? Dit gaat Wilmar na.
Afhankelijk daarvan beslissen of we kiezen voor hoogst noodzakelijk onderhoud of een grondige aanpak.
Hier evt man van collega Carrie bij betrekken…
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GMR/ fusie SOLL
- Fusie: De witte vogel maakt zich de meeste zorgen over de fusie. Met name of de doelgroep van deze school niet te veel zal lijden onder de fusie.
Basiskwaliteit moet gegarandeerd blijven. Wordt verder over gesproken.
- Inspectiebezoek is bij het bestuur van Responz geweest en langs alle scholen. Zie verder in deze notulen.
- Functiemix is geëvalueerd. Dit is binnen de Keerkring vorig jaar al gedaan
- GMR moet toestemming voor de fusie gaan verlenen op 21 maart. Leden van de raad van toezicht zijn hierbij aanwezig. Vanuit de keerkring
geven wij aan dat wij akkoord zijn.
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Voortgang zorgplan en leerlingvolgsysteem
Opdracht aan school vanuit de inspectie mbt het leerlingenvolgsysteem op het VSO:
Het functioneren op de leerlijnen verloopt goed. Maar de uitstroom is niet alleen op basis van de leerlijn. Dit is ook afhankelijk van praktijk en
stage en dit is niet zichtbaar in het OPP. Dit moet worden toegevoegd aan het OPP. Zodat er in een vervolg periode aan gewerkt kan worden. De
praktijk en stage moet meer sturend worden ipv volgend.
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Schoolondersteuningsplan (SOP)
Moet aanwezig zijn in het kader van passend onderwijs.
Deze moet worden aangepast.
Het arrangement OZG kost veel geld. Dit wordt bekostigd als er een minimum aantal leerlingen zijn. Voor de Woongroep geldt hetzelfde.
De arrangementen worden ter onderbouwing toegevoegd aan het schoolondersteuningsplan.
Voordat er een definitieve aanpassing van het Schoolondersteuningsplan komt stelt Wilma voor om een goede evaluatie te laten plaatsvinden van
het effect van het invoeren van de woongroep. Waarbij wordt gekeken naar het resultaat en functioneren van de Woongroep en ook het effect
van de woongroep op de huidige samenstelling van de groepen.
SOP wordt naar juni verplaatst.
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Concept formatieplan 2018-2019; werving/ selectie?
Wilmar geeft toelichting over de huidige en verwachtte situatie.
Verwacht dat er geen groei en geen krimp in het personeelsbestand nodig zal zijn.
Vacature van Marloes wordt een vacature voor een praktijkleerkracht, bij voorkeur voor het vak Koken.
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Concept schooltaken c.q. taakverdeling (PMR)
Taakbeleid moet worden geëvalueerd. Eerst in het team. Daarna op de agenda van de MR.
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Buitenschoolse activiteiten
Op maandagmiddag is er dansles.
Subsidie is aangevraagd voor muziekles.
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Nieuwbouw, stand van zaken
Wilmar laat nieuwe tekeningen zien. Door een efficiënt ingerichte sportzaal die in delen verhuurd kan worden, wordt het plan financieel weer
haalbaar. Zoals het nu lijkt zal de verhuizing naar het tijdelijk gebouw, plaats vinden in de kerstvakantie 2018.
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School - en personele zaken ( besloten)

15

Afsluiting

