Notulen MR vergadering
Datum: 26-09-2017
Aanwezig: Esther, Marlies, Marieke, Marloes, Wilma, Wilmar en Fleur
Voorzitter: Fleur
Notulist: Wilma
Nr. Onderwerp
1
Opening en mededelingen:
Fleur heet iedereen welkom. Marloes is weer terug, Wilma is nieuw (of oud)
Suzanne heeft alles netjes achter gelaten, alleen het jaarverslag niet, daar heeft Fleur voor gezorgd.
2

Ingekomen post:
Voo scholingsformulier is van voorjaar 2017, ws. verschijnt binnenkort een nieuwe.
In de Info MR staat een stuk over fusie. Fleur neemt m mee ivm. De Fusie
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Notulen MR 20-06-2017:
Punt4: Er is een door de MR vastgesteld protocol. Die staat in i-documents. Stuurgroep zorg buigt zich erover.
Punt 6: Voorzitter mag weg bij de stichting ouders van de Keerkring.
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Actielijst en activiteitenplanning schooljaar 2017-2018:
Wilmar laat een notitie over sociale cohesie en burgerschap zien en vraagt of we die bij een volgende vergadering kunnen bespreken.
Idocuments gaan Fleur en Leonoor promoten.
Activiteitenplanning gaat Suzanne nog even zoeken en aan Fleur doorsturen.
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GMR:
Dit jaar staat het overlegmodel op de agenda om te evalueren en eventueel bij te stellen:
Hoe gaan we verder, blijven we bij het Overlegmodel of gaan we terug naar het basismodel. Heeft het overlegmodel gewerkt zoals we
verwachtten? Weet eenieder nog wel wat de verschillen zijn? Er is afgesproken dat de stukken van toen geactualiseerd worden. Dan
worden ze opnieuw bij eenieder onder de aandacht gebracht en uiteindelijk moet er weer opnieuw gestemd worden.

Staking 5 oktober:
We volgen de lijn van de PO raad en doen dus mee met de landelijke staking op 5 oktober a.s. Reden van de staking is o.a. salaris en
hoge werkdruk maar RESPONZ heeft bredere redenen om mee te doen, waaronder de huidige positie op de arbeidsmarkt. Het betreft
ook het OOP en ook het vervangingsbeleid is al een probleem. Ons imago moet aantrekkelijker worden.
Dus staken op 5 oktober. We zijn wel verplicht noodopvang te regelen voor de kinderen, RESPONZ is nu in gesprek met Middin/Ipse de
Bruggen hierover. Er is namens B&D een brief uit naar de ouders.
Het personeel bepaalt zelf of zij wel of niet meedoen met de staking. Wie wel wil werken deze dag kan dat gewoon op school doen.
Deze dag wordt wel doorbetaalt.
Wellicht zal bij de accountantscontrole van 2017 naar boven komen dat er een dag personeelskosten betaalt zijn terwijl er niet gewerkt
is. Het Ministerie kan dit sanctioneren om geld terug te halen. Staking is echter op advies van PO Raad. RESPONZ is bereid het risico te
nemen.
Fusie SSOL stand van zaken:
Het tijdspad wordt is wat gewijzigd. Dit wordt nl., wanneer nodig, geregeld aangepast naar de werkelijkheid.
20 september is de werkconferentie geweest. Daarbij konden ook mensen van de werkvloer aansluiten. Belangrijk onderwerp is: Hoe ziet
gespecialiseerd onderwijs in de toekomst eruit. Het doel is om input vanuit alle 4 de groepen te krijgen. Werkvloer, GMR-en, B&D en
Raden van Toezicht van beide Stichtingen zijn aanwezig. Hoofddoel nu vooral elkaars cultuur te verkennen.
Van eind oktober tot eind november worden er informatierondes gehouden op alle scholen. Er worden dan korte presentaties gegeven
waarbij ieder zijn vragen kan stellen. Tijden van half 5 tot half 6, er zullen tijdens deze rondes hapjes geserveerd worden. Op 27
november doet de Roadshow de Keerkring aan. De opbrengsten van deze rondes moeten eind november bekend zijn en ook het
fusierapport moet dan in de steigers staan. Op 6 december, van 17.00 tot 19.00 uur is hiervan de presentie, dan wordt gevraagd om te
gaan overleggen of instemming gegeven kan worden. De GMR, Raden van toezicht en B&D zullen daarbij aanwezig zijn. Dit is ook in de
Bijhorst in Wassenaar, Jan. t/m maart wordt gebruikt om het rapport te bespreken met GMR-en en Raden van Toezicht. Zodra het kan
wordt het fusierapport aan de teams en de MR voorgelegd. Het streven is om dan na maart te komen tot instemming met de fusie.
Begroting RESPONZ:
Johan heeft de jaarrekening RESPONZ (2016) gepresenteerd. Er waren geen bijzonderheden. Van te voren had Johan ons al op de
hoogte gebracht van eventuele tekorten.
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Schoolgids / kalender stand van zaken:
Schoolgids staat digitaal, kalender wel op papier. De kalender mag wel een slagje kleiner, met een haakje in het midden.
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Jaarverslag 2016-2017:
Fleur heeft het jaarverslag gemaakt. Conclusie, er is veel gedaan afgelopen jaar. Het jaarverslag mag op de site geplaatst worden.
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Voorzitter en notulist:
Marieke biedt aan om het voorzitterschap op zich te nemen. (FIJN!!!!!)
Wilma zorgt ervoor dat de agendastukken op de server komen.
De overige MR-leden notuleren bij toerbeurt.
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Lage opkomst ouders op informatieavonden:
Marlies heeft het punt op de agenda gezet. Zij vraagt zich af waar dat aan ligt en of wij daar iets aan kunnen doen.
Het heeft de aandacht van school. Wij kunnen de vinger er niet op leggen. Misschien op de oudergesprekken aan ouders vragen waarom
ouders er niet waren op de info avond. Direct aanspreken dus.
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Logopedie op het VSO (of wellicht in het algemeen op de Keerkring). Wat gebeurd er dit jaar mee? Vorig jaar was er een externe, nu
zou Thessa wat doen.....:
Thessa werkt 1 dag in de week op het VSO. Wilmar geeft aan dat de logopedie eigenlijk uit het potje Zorg moet komen. Thessa werkt
tot de herfstvakantie in de 3 groepen, zij kijkt naar mondelinge taal doelen en bundelt leerlingen in groepjes om mee te werken. Alles
met als doel om de communicatie te vergroten.
De functieomschrijving van de functionarissen komt in de MR als ze verzameld zijn.
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School- en personele zaken (besloten):
Martine heeft een Zoon, Keanu.
Nieuwbouw: de AnnieMG Schmidt school verlaat het gebouw waar wij in moeten volgens de nieuwsbrief van deze school in februari. Dat
zou fijn zijn.
Wilmar laat de bouwplannen zien. Prachtige tekeningen, hier en daar wat op/aanmerkingen.
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Rondvraag
Fleur: geeft aan dat de takenlijst zorgt voor stress, frustratie etc. PMR wil graag in gesprek met de directie hierover. Willen wij( PMR)
daarbij zijn? JA
Marloes: Is de vergadering nog van 8 tot 10 op deze locatie? Ja

