Notulen vergadering MR
Open vergadering (2e gedeelte)
Datum: 13-03-2018

Aanwezig:

MR leden:
Gerjo Muilwijk
Edwin van der Geest
Nan Tromp
Dennis van de Ruit
Mariska van der Salm

Toehoorders:

x

Lars van Burg
Kia Groeneveld

Afwezig met kennisgeving: Koen Hoekstra, Suzanne
Huijgen, Dennis Groeneveld,
Martine Brunt, Ineke Huijgen
1. Opening
Gerjo opent de vergadering om 21:18u.
2. Concept Notulen
Notulen worden vastgesteld.
3. Schoolplan, schooljaarplan en borging
We moeten opletten, want als er voor één jaar wordt geschreven, kun je niet
vergelijken met de financiën van de jaren daarna. Je kunt geen afwegingen meer
maken in het grote geheel, omdat sommige zaken wellicht het jaar daarvoor al in
gang zijn gezet. Vooral de verschillende facetten van ‘grip op leren’ kun je niet
meer prioriteren, dat ligt dan bij de directie.
Anders wil het niet opleggen, maar van onderaf de mensen meenemen. Ook
daardoor is er geen idee welke kant hij op wil. Daardoor is er ook voor ons
weinig grip. We kunnen maar net één jaar overzien.
Er komen veel plannen, maar het merendeel belandt in de la. Er moeten kaders
komen, zodat het ook werkbaar wordt.
We hoeven er niets van te vinden, maar vinden we de borging ook voldoende? Er
komt een tijdsplan in het dynamisch document, inclusief evaluatiemomenten. Is
de doorvertaling ná dit jaar ook geborgen? Dat de plannen langer doorwerken
dan 1 jaar.
Anders is niet van plan om het schoolplan verder aan te passen. In het
schooljaarplan worden de plannen toegelicht. Er zijn geen financiële kaders.
Als we niet instemmen, komen we in conflict. We kunnen bij de formulering een
aantal aandachtspunten noemen, dat is het enige dat we er nog uit kunnen
halen. Er ligt geen nieuwe instemmingsaanvraag, dus we houden het hierbij.
Er is binnen de directie te weinig kennis van de inhoud van de begroting. Dit
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moet heel snel gebeuren, anders laten we geld weglopen naar het
bestuurskantoor. Er moet een accountant zijn die onze begroting beheert.
4. Formatie
5. Taakbeleid: meerdaagse reizen (zie voorstel) ter instemming
Een jaar proberen, met evaluatie. De collega’s die een vrije dag willen, kunnen
dit uit onderhandelen met hun groene formuliergesprekken.
6. Voortgang overleg VMBO m.b.t. bevorderingsvoorwaarden
Dit was ter info.
7. MR- verkiezingen
Edwin heeft aangegeven te willen stoppen, er komt dus een plek vrij in de
personeelsgeleding. Kia en Lars blijven nog één jaar. Gerjo vraagt aan Suzanne.
Ineke Huijgen stopt wegens privé redenen. Gerjo benadert Martine en Dennis of
ze nog verder willen.
Dennis en Mariska pakken de verkiezingen op.
8. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Er werd gesproken over 30 leerlingen per klas, maar we zijn gebouwd op een
gemiddelde van 25 leerlingen.
In ons formatieplan staan de maximum- en streefaantallen genoemd, maar dit
strookt niet met ons gebouw. Het bedrijf dat wordt ingehuurd, zal hier iets over
zeggen.
9. Sluiting
Gerjo sluit de vergadering om 22:01u.
Actie

Voor Wanneer

Door Wie

HR aanpassen

01-01-2018

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

Volgende MR
vergadering

Edwin en
Gerjo
Gerjo/Edw
in
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Status (Nieuw /
loopt / gereed)
Loopt niet
Loopt

