Notulen van maandag 7 november 2016

Aanwezig: Margriet de Leeuw(eerste half uur), Anne Jan van den Dool, Karin van Breda,
Irene van Leeuwen en Karin Jager (notulist)
1. Opening en welkom
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Kennismaking nieuwe directeur.
2. Vaststellen agenda:
Anne Jan stelt voor Margriet eerst aan het woord te laten
waarna ze vertrekt en daarna de MR leden verder te laten
vergaderen. Hier is iedereen het mee eens.
3. Mededelingen & onderwerpen vanuit de directie:
- Prioriteit is alle neuzen dezelfde kant op en de werkdruk
voor de leerkrachten omlaag. Na de onrust van vorig jaar
rust brengen
- Innovatiebudget is toegekend: investeren in team en
kinderen, pr belangrijk.
- Toekomst TSO: wens van de ouders is een continurooster.
Bastiaan van Gils heeft verschillende mogelijkheden
onderzocht en samen met Margriet de voors en tegens
naast elkaar gezet. Werkgroep TSO bepaalt samen met de
directeur welke mogelijkheid op 21 november wordt
voorgelegd aan de MR.
- Voortgang VOG: uitstel overgang, VOG krijgt het niet rond,
overgang per 01-08-2017. Documenten die het VOG van
De Korf nodig heeft zijn gestuurd.
- Begroting is gestuurd, Margriet komt 21 november
toelichting geven.
Margriet wordt bedankt en vertrekt.
4. Notulen vorige vergadering: al vastgesteld. Afspraak: notulist
zorgt dat de notulen rondgestuurd worden. Als er binnen vijf
dagen geen reactie is geweest worden ze naar de website
gestuurd. 21 november zal Karin van Breda notuleren.
5. Mededelingen vanuit de MR & GMR:
•

NB

6. Toekomst TSO: Anne Jan stelt de vraag hoe het komt dat de
aansturing onder de MR valt. Karin van Breda denkt dat dit
komt omdat het een Stichting is? Anne Jan van den Dool kijkt
de statuten na.
MR vindt dat dit terug moet naar de directie waar de
verantwoording ook ligt.
7. Voortgang onderzoek VOG:
FER (fusie evaluatie rapport): tijdpad is veranderd, het VOG
heeft meer tijd nodig.
8. Schoolgids (nog niet bekend)
9. RI&E: is aanwezig, plan van aanpak moet ergens zijn en wordt
door Margriet opgezocht en aangeleverd.
10. Begroting: 21 november 19.30 uur door Margriet toegelicht.
Karin Jager en Anne Jan gaan de begroting doornemen en
stellen vragen. Stukje formatie: leerling leerkracht ratio mag niet
veranderd worden zonder de MR daar in te kennen. Alert op

zijn.
11. Invoering cao PO: Is niet goed gegaan. Er is een verkeerde tool
gehanteerd, de taakuren en 45% taken zijn niet voorgelegd aan
de MR. Besloten is dat op 31 mei (laatste MR vergadering) de
taakuren en opslagfactor (lesvoorbereidende taken in uren) aan
de personeelsgeleding van de MR worden voorgelegd. Zo niet
gaan we werken met het basismodel.
12. Rondvraag: basiscursus voor leden van de MR. Karin Jager
gaat uitzoeken waar die gegeven wordt en overlegd met de
leden wanneer het beste uitkomt.
13. Afsluiting

