Agenda MR vergadering Onze Wereld

Datum : 24-05-2016
Tijd: 19:30 – 22:00 uur
Plaats : Gebouw Brandtstraat 80
Aanwezig: Hans Orelio, Dilek Orman, Karim Khallouki, Eva de Brabander, Maureen Vasconcellos,
Mona el Sayed, Niyazi Kocabas, Rien Kanaar, Rofeida Assoufi (later)
Afwezig: Olaf Aries, Iman Meziane

1. Opening 1e deel teamgeleding MR om 18.45 uur
2. Taakbeleid
Hans heeft het format van het taakbeleid vast verspreid. De MR-personeelsgeleding moet de
verdeling van de uren over werkgroepen en taken goedkeuren, dat doet de personeelsgeleding een
keer tijdens een aparte afspraak. Er mist nog een zin als: ‘als de directie vindt dat je te veel werkt,
komen we naar je toe’. Daarnaast moet de lange woensdag nog gespecificeerd worden naar 0.2 of
hoger. De taken voor volgend schooljaar worden dus nog dit schooljaar onderling verdeeld. Door het
verhogen van de opslagfactor zullen er veel minder uren ‘open’ staan.
We hebben tot 24 juni om het taakbeleid in te vullen. Studiedagen die niet op werkdagen van
mensen vallen, mogen niet meer geruild worden, maar wel uitbetaald. De personeelsgeleding stemt
in met het stuk ‘Normjaartaak en taakbeleid 2016-2017’, met inbegrip van de 2 cursieve aanvullingen
hierboven.
3. Opening vergadering volledige MR om 19.30 uur
4. Verslag vergadering 05-04-2016
Opmerkingen en aanvullingen naar aanleiding van het verslag:
Hans: Het zorgplan van het SPPOH is nog steeds niet af. Tot die tijd geldt nog het oude zorgplan. De
CITO eindtoets is afgenomen, de uitslag komt deze week. De meeste adviezen kloppen met de CITOuitslagen. Een enkel advies is naar boven bijgesteld.
Het verslag is vastgesteld en goedgekeurd, en mag op de website, maar vanaf nu zal deze er als PDF
geplaatst worden.
5. Mededelingen:
a. Rondleiding door Onze Wereld
Dit aanbod geldt nog steeds. Ouders regelen dit zelf met John H.

6. Voortgang inspectiebezoek 15 en 17 maart
Dit bespreken we volgende keer, deze is nog niet af. We wachten nog op het definitieve rapport van
de inspectie.
7. Jaarplanning 2016-2017 ( bijlage )
Hans zal volgende keer ook de urenberekening van de lesgebonden uren van de kinderen laten zien,
zodat inzichtelijk wordt dat de kinderen, ondanks de studiedagen, aan voldoende lesuren komen.
Hans heeft de jaarplanning toegelicht, na de toelichting is deze vastgesteld. De meivakantie is vanuit
de gemeente Den Haag vastgesteld.
8. Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 ( bijlage wordt in de vergadering uitgedeeld )
Deze is onder embargo uitgedeeld. Het was een lastige puzzel door onder andere veel zwangere
collega’s. Het is nog niet bekend welke groepen naar welke collega’s gaan.
9. Afronding uitgaan school leerjaar 1 – 4
Groep 1, 2 en 4 zijn akkoord met de nieuwe uitgaanstijden, groep 3 heeft nog niet geëvalueerd. John
L loopt nog langs bij groep 3. Als de nieuwbouw klaar is, moet opnieuw gekeken worden naar de
verkeersstromen en kan gekeken worden of alle klassen binnen opgehaald kunnen worden.
10. Gebruikmaken stuk grond Beijerstraat , afspraken en financiering
Wij mogen het stuk grond nu gebruiken als schoolplein. We hebben geen garantie dat we het kunnen
blijven gebruiken, als WoonInvest er toch een bestemming voor vindt. De komende 4 jaar
verwachten we echter geen bestemming. We gebruiken geld van de oude overblijfregeling om het in
te richten, onder meer met kunstgras. We hopen er nog lang gebruik van te kunnen maken.
11. Verslag accountantscontrole gewichtenregeling maart 2016
De school heeft bezwaar gemaakt tegen 163 verschillende beslissingen van de accountant, maar
geen van de zienswijzen is bijgesteld. Nu moeten de gewichten in ons nadeel worden aangepast en
moeten we per dossier bezwaar gaan maken. Dit gaat weer heel erg veel tijd kosten, maar is nog
steeds belangrijk omdat het heel veel geld (en dus ook personeel) kan kosten! Wat kunnen wij als MR
doen? Rien gaan contact opnemen met de GMR om te kijken wat daar bekend is. Eventueel nemen
we contact op met het bestuur. Karim gaan op persoonlijke titel lobbyen. Niyazi heeft ook contacten.
We houden via een app-groep contact, Karim maakt deze aan.
12. Voortgang scholing
Volgende week 31-5-2016 om 19:00 hebben we de eerste scholing van de AOB.
13. Sluiting en rondvraag
Mona: Zal volgend schooljaar een tijdje met zwangerschapsverlof zijn. Hoe vangen we dat binnen de
MR op? Dat leggen we voor aan de trainers.
Hans: Jaarplan, schoolgids, financiële forecast, vergaderdata tot volgend jaar.
Karim: Is al meer bekend over de toekomst van Hans? Hij zal tot en met december 2016 in ieder
geval blijven, na de zomervakantie zal er meer bekend worden.

