Agenda 25 oktober

Gebouw Brandtstraat 80

Aanwezig: Hans Orelio, Karim Khallouki, Eva de Brabander, Maureen Vasconcellos, Niyazi Kocabas,
Rien Kanaar, Olaf Aries
Afwezig: Iman Meziane, Mona el Sayed, Dilek Orman, Rofeida Assoufi

Aanvang 19.15 uur voor de Personeelsgelding
Aanvang 19.45 uur voor de voltallige MR
-

OPENING (voor PG)
NORMJAARTAAK

19.15 uur

(mr)

(Anders dan overeengekomen (b)lijken extra gemaakte uren voor studiedagen niet uitbetaald te worden maar
verrekend te worden in de normjaartaak)

Benodigde stukken: Normjaartaak en Taakbeleid 2016 – 2017 (in bezit)

Professionalisering

(uit: Normjaartaak en Taakbeleid 2016 – 2017)

Ook volgend jaar hebben we weer een aantal studiedagen. Deze zijn al opgenomen onder het kopje
Professionalisering. We verwachten dat iedereen op alle vijf de studiedagen aanwezig is. Bij het kopje
Professionalisering zie je dat de tijd die hieraan gekoppeld is in verhouding staat tot de
werktijdfactor. De dagen dat mensen extra moeten komen, omdat het hun werkdag niet is, zullen
die dag(en) in geld gecompenseerd krijgen.
De vijf studiedagen vinden op verschillende weekdagen plaats.
Hans licht toe dat bij verschillende personeelsleden de scheve situatie ontstaat dat de één weinig
uren open heeft staan in de normjaartaak en een dag uitbetaald krijgt, terwijl een ander nog heel
veel uren in te vullen heeft en die studiedag ook uitbetaald wordt. In april / mei zal in individuele
gesprekken met de adjuncten gekeken worden of de studiedagen gecompenseerd zullen worden in
geld of uren. Volgend jaar zal hier een duidelijke aanpassing van het document Normjaartaak en
Taakbeleid voor komen.
-

OPENING

Voltallige MR (19.45 uur)

Jammer dat er structureel veel mensen afwezig zijn. Het is vrijwilligerswerk, maar het is niet
vrijblijvend. Het zou fijn zijn als we vaker met een voltallige MR kunnen vergaderen.
-

NOTULEN

van 6 september 2016

Vastgesteld en goedgekeurd, kan gedeeld worden met ouders en team.
-

MEDEDELINGEN

Geen mededelingen.
-

BEGROTING 2017
Benodigde stukken:

(Adviesrecht) *
we streven naar zsm advies
Begroting 2017
Begroting 2016
Jaarverslag 2015 (financieel)
Meerjarenbegroting

(dir/mr)

De begroting zal gedeeld worden met het team zodra hij door het College van Bestuur is
goedgekeurd. Gezien de negatieve forecast valt de definitieve begroting erg mee en is er zelfs wat
vacatureruimte. Dit is een echte opluchting, want als MR hebben we hier ons echt zorgen over
gemaakt. Als John H de administratie niet zo goed op orde had gehad en zo veel tijd had gestoken in
de bezwaarschriften, had dit echt heel anders kunnen lopen en FTE kunnen kosten. Wij zijn hier
bijzonder dankbaar voor.
Als MR willen we graag zitting nemen in de kascontrolecommissie. De eerste keer is het wellicht
handig om een aparte afspraak met Victor te maken voor extra uitleg.
Advies: De MR geeft een positief advies over de begroting.

-

JAARPLAN MR
Benodigde stukken

Schoolplan 2015 – 2019 (in bezit)
Verbeter- en actiepunten schoolplan 16 / 17 (in bezit)
Werkplan Onze Wereld
Jaarplan (Directie) 2016 / 2017

(mr)

(Met name gaat het om de voorbereiding hiervan door de directie die aangeeft in een jaarplanning wanneer
advies- of instemmingsgevoelige onderwerpen uit bovengenoemde werk- en schoolplannen in het jaar zullen
worden ingediend en besproken.)

Het concept geeft zicht op wat er allemaal nog aan gaat komen. Van de MR wordt ook nog actie
verwacht op het gebied van een jaarplan, jaarverslag. Het veiligheidsplan en het herschrijven van de
schoolgids wordt in delen opgesplitst, omdat het anders een erg groot document wordt om in één
keer te behappen.
-

BAC (Benoemingsadviescommissie)

(dir)

De sollicitatieprocedure directeur Basisschool Onze Wereld is besproken. We hebben een grotere
BAC dan standaard is, geaccordeerd bij het CvB. Vanuit de MR zullen Olaf en Karim zitting nemen in
de BAC. De volgende MR vergadering bespreken we het profiel.

-

OUDERPARTICIPATIE/ - BETROKKENHEID
(Instemmingrecht oudergeleding) (mr)
Benodigde stukken
uitgewerkte beleidsplannen / ouderbetrokkenheid 3.0

Het vernieuwde koffiedrinken is gestart. De ervaringen zijn positief, en het is nog even een weg
vinden met de invulling van de ochtenden. De groep ouders die bij de bijeenkomsten aanwezig is lijkt
wel vrij stabiel.
Donderdag is er een onderzoeksdag in het kader van ouderbetrokkenheid, John H benadert ouders
van de MR om deel te nemen.
Donderdag 24 november is er een studiedag over ouderbetrokkenheid 3.0. We verwachten dat de
oudergeleding van de MR hierbij aanwezig is.

-

NIEUWBOUW

Voortgang

(dir)

Na een zorgvuldige procedure zal Architectenbureau LIAGG waarschijnlijk de opdracht gegund
worden. Zij lijken een praktisch plan te hebben. Er kan nog wel bezwaar aangetekend worden. Als de
bezwaarprocedure is afgerond kan het plan gedeeld worden.
-

RONDVRAAG

Vanuit John H.: De uitnodiging voor de oudergeleding om een rondleiding te krijgen door een
draaiende school staat nog steeds!
Vanuit John L.: In de middenbouw zal een test gestart worden met Klasbord. Eva heeft dit vorig jaar
al getest met haar klas.

* Adviesaanvraag kan dan ingediend en besproken worden in de vergadering van 22 nov.

