NOTULEN DMR VERGADERING
Datum:

05-11-2019

Tijd:

16:00-17:30

Aanwezig:

Jeroen, Alice, Ed, Harun, Déanne, Stefan,
Marc
Afwezigheid onbekend: Jalena

1

Opening en
vaststellen
agenda

Jeroen opent de vergadering, agenda wordt
vastgesteld.

2

Afscheidt Ed

Ed heeft eerder deze week aangegeven in een
telefoongesprek met Jeroen en Stefan te stoppen
met de MR i.v.m verhuizing naar de andere kant van
het land. Ed is naar de vergadering gekomen om dit
zelf aan de andere leden te vertellen, er wordt
stilgestaan bij het afscheid, waarna Ed de
vergadering verlaat.

3

Goedkeuren
notulen van 3
september

De notulen van 3 september zijn goedgekeurd door
de andere leden.

4

Actielijst

•
•

•

•
•
•

Jeroen besteld de zakboekjes: BESTELD EN
UITGEDEELD
Alice: gaat vanuit het zakboekje een lijst
maken wat vanuit het MT aangeleverd moet
worden en in wat voor tijdbestek.: DIT IS
TOEGEVOEGD AAN HET JAARPLAN
Evalueren reageren op examenreglement via
de mail: MOEILIJK STUK MET VEEL
LEESWERK, REAGEREN VIA MAIL IS PRIMA
OPTIE
Jeroen informeert bij Joost over het activeren
MR-gedeelte Website: WEBSITE IS ACTIEF EN
BIJGEWERKT
Jeroen vraagt na wanneer de begroting
beschikbaar is: DE INGEDIENDE BEGROTING
IS TOEGEKEND
Jeroen en Stefan gaan naar MT voor een
planning wanneer er stukken kunnen worden
ontvangen. : AFSPRAAK IS GEWEEST, DE

PLANNING IS AANGEVULD IN HET
JAARWERKPLAN
5

Huishoudelijk
reglement (zie
bijlage)

Gezamenlijk is het huishoudelijk reglement
doorlopen. De MR heeft wat tekstuele voorstellen
gedaan om het document te verduidelijken. De MR
ziet graag een wijziging bij de opgave van S.O.
proefwerken en AT’s. In het HHR missen de namen
van de vertrouwenspersonen. Omtrent het “straffen”
zijn er wat wijzigingen bij de consequenties.
Jeroen en Déanne maken een afspraak met Ron om
de voorstellen van de MR te bespreken
De MR stelt voor het gewijzigde HHR in de
nieuwsbrief te vermelden

6

7

Wet
medezeggenschap
op scholen (zie
bijlage +
bespreken boekje :
zakboek
medezeggenschap)

Als aanvulling op de Wet medezeggenschap heeft
Jeroen het zakboekje medezeggenschap uitgedeeld.

Werkplan (zie
bijlage)

Het werkplan is een lopend document dat regelmatig
wordt aangepast.

Er zijn ook 2 uitgebreidere boeken aangeschaft.

Bij de te ontvangen stukken dient een kolom te
komen met advies, instemming of informatie.
8

Wat speelt er
binnen school?!

•
•

9

WVTTK

•

•

Staken; in totaal 13 collega’s hebben
gestaakt, voor deze collega’s zijn er geen
lessen ingevallen.
Personeel; HOI is een hospice overgebracht,
Regelmatig zijn er collega’s met “kwaaltjes”
waardoor er lessen uitvallen, de MR mist een
heldere communicatie naar ouders over de
uitval van lessen of gaten in een rooster.
Cursus MR; Déanne, Alice en Stefan gaan
naar een MR training vanuit de Academy,
Jeroen en Déanne gaan uitkijken naar een
training waar ALLE gelederen aan deel
kunnen nemen.
Taakuren; De personeelsgeleding heeft op 13
november een afspraak om het taakbeleid
door te nemen. Op 19 november is dit
besproken met het MT.

•

•
•

10

Afsluiting

De MR gaat een verkiezing organiseren onder
de ouders van pro/combi om de vacature
welke met het vertrek van Ed is ontstaan op
te vullen. Dit betreft een vervanging voor de
termijn van Ed. Stefan en Alice maken de
brief, deze gaat via de post en mail.
Marc neemt tijdelijk de functie van
penningmeester op zich. (vervanging Ed)
Voor de oudergeleding en de
leerlingengelding dient er een afkortingen lijst
te komen voor veel gebruikte afkortingen
binnen het onderwijs.

