MR Notulen Dinsdag 28 november 2017

BS Onze Wereld

Aanvang 19.30 uur
Gebouw Brandtstraat 80
Aanwezig: Mona, Maureen, Rien, Dilek, Karim, Aartje
Afwezig: Olaf, Niyazi, Rofeida
1. OPENING
Rien opent de vergadering.
2. NOTULEN van 24 oktober

(mr)

(in bezit)

Goedgekeurd, wordt doorgestuurd aan Theo en op de website geplaatst.
3. Jaarplan voortgang
Geen mededelingen op dit moment. Aartje is nog aan het inventariseren.
4. Veiligheidsplan / RIS
We hebben van Aartje uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) het Plan van aanpak gekregen.
Deze hebben we nog niet eerder gezien. We lezen het en komen er de volgende vergadering op
terug.
5. Informatie Schoolplan
Op dit moment geen relevante informatie.
6. Verkiezingen MR
Er is één kandidaat voor de oudergeleding. Rien neemt contact met haar op dat de positie voor haar
is. Eén kandidaat heeft interesse getoond voor de personeelsgeleding, maar nog niet voor dit
schooljaar. Rien bespreekt de optie om Olaf pas in juli af te laten vloeien en in augustus te vervangen
voor de nieuwe kandidaat. Daarna zal er een mail gestuurd naar het team. We hebben als MR wel de
voorkeur om vanuit elke bouw minimaal één vertegenwoordiger te hebben.
7. HEA
Alle aanvragen zijn goedgekeurd, dus alle projecten kunnen gaan lopen.
8. Begroting 2018
Bij DUO heeft de verdediging plaatsgevonden voor de bezwaarschiften op de gewichtenregeling. Op
4 december is de uitspraak. Op dit moment is er door 4 vertrekkende leerkrachten toestemming om
nieuwe vacatures open te stellen. Het is een lastige markt op dit moment, er is veel werkaanbod.
Aartje legt de volgende vraag aan de MR voor: hoe kunnen we mensen boeien en binden?
Genoemde knelpunten zijn: overblijf (zou een continurooster een oplossing zijn?), hoeveelheid LBfuncties (hier gaat Aartje zich nog in verdiepen). We denken hier nog verder over na.

9. Staking 12 december
Op 5 december loopt een ultimatum voor de minister af. Daarna wordt bepaald of de staking van 12
december doorgaat en zal er gekeken worden of het noodzakelijk is de school te sluiten op die dag.
We moeten dus afwachten.
10. Parkeerperikelen
Na het inspreken op de raadsvergadering door Henk is bekend geworden dat er nu 1 parkeerkaart op
elke 2 FTE beschikbaar is. Dit is ruim voldoende. Er zijn nog wel kosten aan verbonden van €345 per
jaar. Aartje overweegt om dat dit jaar nog voor mensen te betalen die bijvoorbeeld buiten Den Haag
wonen of mensen die met kinderopvang zitten omdat het zo plotseling is (wel zo zuinig mogelijk).
Voor volgende jaren kan het niet gegarandeerd worden dat dit vergoed blijft worden. De MR staat
hier positief tegenover.
11. VOORTGANG NIEUWBOUW

(dir)

Dit loopt. Er is een definitief ontwerp, met een nieuwe buitentrap. Aan het bestuur wordt gevraagd
akkoord te geven voor de doorgang en de financiering vanuit een deel van de reserves. In mei staat
nog steeds de sloop van het theater gepland. Er wordt nog gezocht voor een oplossing voor de
klassen tijdens de verbouwing. Aartje gaat met Dilek nog eens kijken in het Turks Cultureel Centrum.
12. RONDVRAAG
Geen punten voor de rondvraag.

