Agenda MR vergadering 05-01-2016
Plaats: bs De Coppele, 20.00 uur
Aanwezig: Karin, Mirjam, Anton, Marie-Claire, Gilles, Carla
1. Opening en vaststellen agenda

Marie-Claire heeft iedereen van harte welkom

Janneke van der Stelt neemt vanaf de volgende vergadering het stokje van Rafaela over

tijdens de MR vergaderingen

2. Notulen MR vergadering 20-10-2015

Deze zijn goedgekeurd, een aantal afspraken zijn aangehouden
3. Notulen teamvergaderingen

-Momenteel worden er nieuwe methodes met betrekking tot technisch lezen bekeken.
Het team vindt het belangrijk dat er voldoende gedifferentieerd kan worden en dat er
ook na groep 3 nog een aanbod is.

-Marie-Claire vraagt aandacht voor pestgedrag. Margit gaat samen met de adjunct (Rik
Aarden) van de Mozaïek beleid met betrekking tot pesten op papier zetten. Het team
krijgt dit jaar weer een nascholing met betrekking tot de Kanjertraining.
4. Nieuws uit de GMR

Reserves worden samengevoegd, Anton komt dit later in de vergadering toelichten

Gilles en Anton lichten het Regionaal Transfer Centrum (RTC) verder toe. Dit is een

uitzendgroep (flexpool) binnen een groep besturen. Gilles neemt de volgende vragen
mee richting de GMR:

-Welke mensen komen in de gezamenlijke vaste schil? Is dit verplicht?
-Door wie wordt dat bepaald en hoe?

-Bij welk dekkingspercentage zit het financiële kantelpunt (aantal fte’s)
-Wat is het scenario als het niet kostendekkend blijkt?
5. Binnengekomen post
6. Missie/Visie (I)

7. Samenvoegen van de reserves binnen het bestuur

Anton ziet de gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid als een voordeel en licht dit
toe.

Citaat uit een mail van Anton: Ik ben voorstander van het bundelen van de reserves. Het
gesprek kan dan samen worden gevoerd. Dit versterkt de gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Ook is er dan de mogelijkheid om mee te denken en te praten
over wat redelijk en billijk is, ook voor de andere scholen. In de doelmatigheid en
rechtmatigheid van de besteding van middelen een goede zaak. Nadeel kan zijn dat niet
een directeur met de uitvoerend bestuurder “zaken kan doen”. Dit komt nu als
bespreking terug in de DAR.
Vragen:

-Hoe wordt geborgd dat er voldoende investeringsmogelijkheden voor passende zorg
blijven?

8. Veiligheid en gezondheid (I)
9. Klachten

10. Passend onderwijs

11. Wijzigingen MR samenstelling
12. Rondvraag en sluiting

Gilles: is er behoefte aan een gezamenlijke MR traning/nascholing? Op dit moment niet,
wellicht heeft Janneke interesse?
Afspraken:
Deelname werkgroep bijeenkomst ouderbetrokkenheid vanuit MR: Gilles/Carla(?)
Deelname werkgroep bijeenkomst ouderbetrokkenheid vanuit team: Mirjam/?
Werkgroep bijeenkomst ouderbetrokkenheid, OR benaderen

Carla

Plannen bijeenkomst ouderbetrokkenheid voor maart

Carla

Werkgroep bijeenkomst ouderbetrokkenheid, 1 teamlid vragen
Bekijken doelstellingen jaarplan / werkgroepen

Genoemde vragen bij punt 4 en 7 meenemen richting GMR
Volgende vergadering: dinsdag 5 april

Mirjam
Marie-Claire/Karin
Gilles

Aanhouden: alle punten die nu niet aan de orde zijn geweest: 5, 6, 8, 9, 10, 11.

