Notulen vergadering MR
Open vergadering (2e gedeelte)
Datum: 31-10-2017

Aanwezig:

Toehoorders:
Afwezig met kennisgeving:

MR leden:
Gerjo Muilwijk
Koen Hoekstra
Edwin van der Geest
Nan Tromp
Denns van de Ruit
Mariska van der Salm

Martine Brunt
Kia Groeneveld
Lars von Burg

x
Dennis Groeneveld

Afwezig zonder kennisgeving: Ineke Huijgen, Suzanne
Huijgen
1. Opening
2. Notulen 20-06-2017 en 05–09-2017
Het nieuwe leerlingstatuut staat nog niet op de website.
3. Schoolplan ter instemming
Het is weinig concreet. Het komt terug in verschillende jaarplannen, maar het
is niet duidelijk waar het nu uitkomt. KWT-uren klas 2 en 3 staat er nu in,
maar dat hebben we als MR niet goedgekeurd.
Waar wil je uiteindelijk uitkomen?
Als het schooljaarplan duidelijk is, is het niet erg dat dit minder concreet is.
Weten afdelingsleiders wat er van hen verwacht wordt?
Is het voldoende richtinggevend?
SMART waar mogelijk?
Schooljaarplannen al voor het begin van het jaar af? Dan worden die
belangrijk.
Dingen moeten weggezet worden in de tijd.
Hoe gaat de school verder als Anders weggaat?
De richtingaanwijzers moeten duidelijker.
De kop ‘Maerlant 2021’ moet concreter, een aantal onderdelen smart
formuleren.
Conclusie: Smart waar smart mogelijk en de onderdelen wegzetten per jaar.
We stemmen er nog niet mee in.
4. GMR-ouderlid gezocht
Edwin en Bart hebben vorig jaar in de GMR gezeten.
Een ouder is hard nodig, omdat deze een andere positie heeft.

1

Als één van de ouders uit de MR niet kan, dan moeten we verkiezingen
uitzetten.
Update GMR: De efficiënte bedrijfsvoering wordt snel ingevoerd, de controle
daarop is erg belangrijk. De vraag is nog of de GMR had moeten instemmen.
5. taakbeleid: compensatie meerdaagse reizen
Het voorstel is iets aangepast. Vanmiddag is er een reactie op gekomen.
Kleine Bapo wordt niet vergoed. De CAO wordt erop nageslagen.
Bij een 8 daagse reis worden het erg veel dagen. Aan de andere kant zijn dat
wel dagen waarop we werken en is het dus terecht.
6. W.v.t.t.k. / Rondvraag
Wat heeft de 1 oktobertelling opgeleverd? Kan dit op de PMR agenda van
november?
Kijkt de GMR ook naar de vernieuwde privacywet? Ja.
Er moet volgens RINE een preventiemedewerker komen. Dit moeten we in de
gaten houden.
In de PMR moeten we het hebben over het spaarloon van 4 jaar oud.
Als MR moeten we op de hoogte gehouden van het onderzoek omtrent co2,
temperatuur, etcetera. Wat gaat er onderzocht worden?
7. Sluiting
Gerjo sluit de vergadering om 22:22u.
Nr

Actie

Voor
Wanneer

Door Wie

01.01
2016
04.03

HR aanpassen

01-012018
20-062017

Edwin en
Gerjo
Gerjo

z.s.m.

Cees/Joy
ce
Gerjo

04.03
06.03

Uitzoeken waarom personeel hun
EHBO-diploma niet heeft kunnen
verlengen.
MR-verkiezingen uitzetten
Compensatie buitenlandse reis
vergelijken met andere scholen

01.01

Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een
cursus te volgen over de MR

02.01

Bij directie aangeven dat leerlingstatuut nog
online moeten.
MR-ouders benaderen omtrent GMR-lid

02.02

Besluit:
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20-062017

Status
(Nieuw /
loopt /
gereed)
Loopt
niet
Nieuw

Nieuw
Nieuw

Volgende
MR
vergadering
z.s.m.

Gerjo/Edwin Nieuw

Gerjo

Nieuw

z.s.m.

Gerjo

Nieuw
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