Agenda MR Vergadering dinsdag 11 september 2018
Aanvang 19.30 uur, personeelskamer gebouw 80

-

Opening
Notulen van 26 juni 2018

bijlage

Deze zijn vastgesteld en worden gedeeld op de website.
-

Mededelingen Directie

Alle groepen zijn bemand, dat is fijn in deze krappe tijden. Er zijn 18 nieuwe personeelsleden die druk
bezig zijn hun plekje te vinden. We zijn nog steeds op zoek naar meer mensen voor het goed kunnen
verzorgen van taakonderwijs. De E-klassen zijn gestart, voor kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben. Dat was even wennen in het begin maar het loopt steeds beter.
Naar aanleiding van het continurooster: tijdens de overblijf kan er, net als voorgaande jaren, toezicht
gehouden worden door personeelsleden zonder bevoegdheid. Buiten is er wel altijd minimaal één
bevoegd persoon bij.
-

Concept Jaarplan MR 2018 / 2019

/ vaststellen vergaderdata

Data zijn vastgesteld: 30-10, 11-12, 29-1, 19-3, 7-5, 25-6, Aartje en Rien kijken samen naar het
koppelen van het Jaarplan
-

Scholing MR

Eva kijkt voor scholing voor Jennifer (ze kijkt of het haar lukt om aan te sluiten) en Anushka
-

Ter instemming MR (PG): Inzet Werkdrukgelden

bijlage

Kijken naar het houden van pauzes onder vakuren: bij calamiteiten is dat prima, maar als het niet
hoeft (als we geen mensen hoeven te halen uit andere leerjaren bijvoorbeeld) en je kunt het regelen
in je leerjaar, waarom zou je het dan niet regelen en toch pauze én een vakuur plannen? Deze vraag
wordt teruggelegd
De personeelsgeleding wil het voorstel nog even laten bezinken en komen hier uiterlijk volgende
week op terug.
-

Voortgang Nieuwbouw

Vandaag kwam de omgevingsvergunning binnen. Er is een definitieve keuze voor een aannemer,
maar die is nog aan het hercalculeren. Ook wordt er druk gekeken naar een plek waar klassen
opgevangen kunnen worden tijdens de verbouwing.
-

Rondvraag

Karim:
-

Waarom wordt er gestaakt? Redenen zijn persoonlijk, maar nog steeds dezelfde eisen: meer
salaris en minder werkdruk, ook om de bezetting op de lange termijn op peil te houden
Bestaan de wendagen nog voor groep 1? Voor zover we weten bestaan die nog wel, Aartje
gaat het na.

-

Waarom zijn de startgesprekken gepland op een lesvrije dag? Er zijn nu wel veel vrij dagen
achter elkaar

