Agenda MR-vergadering 26 juni 2018

Aanvang 19.00 uur

Personeelskamer gebouw 80
Aanwezig: Karim, Aartje, Ebru, Dilek, Rien, Olaf, Mona, Maureen, Eva
Afwezig: Niyazi, Rofeida

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
Vastgesteld, deze worden op de site gezet.
3. Mededelingen / ter info directie
- Nieuwbouw
We wachten op 3 voorstellen van aannemers, daarna kan er een keus gemaakt
worden.
4. Taakbeleid
bijlage mei
Er zijn 2 vragen binnen gekomen:
- Een vraag over de compensatie van te veel/te weinig gewerkte uren? Ja, dit is
actueel, want het is vastgesteld. Het blijft maatwerk. Ga in gesprek met je
bouwadjunct als je denkt dat je hier recht op hebt.
- Verschillen in oude/nieuwe contracten (hoger FTE) en klagen over een hogere
taakbelasting:
Mocht je dat vinden, spreek mensen hier dan rechtstreeks op aan, daarna zou je
naar je bouwadjunct kunnen.
- Qua minimale werktijden: We zijn voor elkaar bereikbaar op school op ma-di-dovr tussen 8.00 en 16.00. Verder zorg je dat je aan je 40 uur per week / 1659 uur
per jaar komt.
bijlage mei
5. Overleg werkdruk
Top 3 is: vakleerkracht, Parnassys, uitvoerend IB-er. Hier zal de komende tijd verder naar
gekeken worden door de werkgroep. Ze komen met een voorstel, met de kanttekening dat
punt 2 wel lastig te realiseren zal zijn.
6. Discussie schoolgids en vaststelling.
bijlage 22 juni
Er zijn wat kleine aanpassingen gedaan. Verder moet er nog even gekeken worden naar
lopende zinnen / layout.
7. Ouderbijdrage
De begroting van de ouderbijdrage is gedeeld: wat waren de in- en uitkomsten van de
ouderbijdrage? Er was een tekort, dat is gecompenseerd vanuit een overschot van
voorgaande jaren. Volgend jaar gaan we beter kijken naar de inkomsten en uitgaven en wat
we doen met een
8. Lucas professioneel statuut
bijlage 22 juni
Dit is vastgesteld. Het is een verplicht stuk vanuit de GMR.
9. Evaluatie meerjarig beleidsplan en jaarplan mbt lopend schooljaar (doelstellingen
gehaald?). (na vlaggetjesdag 6 juni)
Vastgesteld.
10. Vaststelling schoolplan (vierjaarlijks) en jaarplan mbt komend schooljaar.
Vastgesteld.
11. Jaarkalender concept en vaststelling voor komend schooljaar (inclusief vergaderdata
MR).

Jaarplan is vastgesteld. De MR vergaderingen zullen op dinsdagen blijven om 19.30. De
eerste is 11 september 2018, dan zullen we rest van de vergaderingen plannen.
12. Discussie en vaststellen formatieplan
Er is voornamelijk toegelicht hoe het werkt met de ondersteuningsgroepen. Verder is er
toegelicht dat we steeds minder mensen los hebben rondlopen voor extra ondersteuning.
13. WVTTK
14. Afscheid Olaf, Ebru en Mona /Vacature MR personeelsgeleding
Olaf wordt vervangen door Anushka. Verder gaan we volgend jaar over op 4 mensen in de
oudergeleding / 4 mensen in de personeelsgeleding
15. Rondvraag
16. Sluiting

