NOTULEN MR VERGADERING
Locatie:

Lokaal 12

Datum:

22-6-2021

Tijd:

16:00-17:30 uur

Aanwezig:
Marc, Mariëlle, Joost, Alice, Déanne, Ron
Absent met kennisgeving: Dominique
Agendapunten:
1.

16:00-16:05

Opening en check-in

2.

16:05-16.10

Vaststellen agenda

3.

16.10

Notulen
De notulen van 25 mei zijn goedgekeurd nadat de
aanpassingen van Marielle zijn verwerkt.
Het actiepunt schrijftaken is nog niet opgepakt, Deanne en
Joost geven aan dit te gaan doen.

4.

16.10-16.25

Mededelingen MT
Marielle, Joost en Ron hebben elkaar gesproken over het
NPO (evt. interventies en begroting)
Het NPO plan gaat “smart” gemaakt worden (waarom en
hoe). Aanpassingen kunnen worden gedaan doordat de
begroting van Dunamare weer is opengezet.
Verbouwing: eerst saneren ivm asbest (2 weken).
Er wordt nog onderhandelt over de prijs, deze kan over 20
jaar gespreid worden afbetaald.
Voor het saneren is er geen subsidie
De vacatures zijn uitgezet en de sollicitatieronden zijn
ingevuld:
ZW = 0,6 FTE

LO = 0,4 FTE
AVO + ICT 0,6 FTE
Ouderbijdrage: dit schooljaar is bij de meeste ouders de
ouderbijdrage niet geïnd, het MT heeft besloten om dit ook
niet meer te gaan doen voor het schooljaar 20-21. Ouders
die de bijdrage wel hebben betaald krijgen € 25,- terug.
5.

16.25-16.35

Schoolgids

6.

16.35-16.45

Huishoudelijk reglement

7.

16.45-16.55

Functiemix (beloningssysteem)
Aan de MR wordt uitgelegd wat de functiemix inhoudt voor
onderwijzend personeel.
Om in aanmerking te kunnen komen wordt er gekeken
naar: voortrekkersrol, ervaring, feedback, instelling in
school.
PMR stemt in met de door het MT voorgestelde procedure.

8.

16.55-17.05

Taakbeleid
Het taakbeidt dient door 2/3 van het personeel te worden
goedgekeurd

9.

17.05-17.10

Voorzitterschap MR
Deanne legt het voorzitterschap neer, dit word
overgenomen door Marc.
Komend schooljaar zullen de MR vergaderingen op
maandag gaan plaatsvinden.

10.

17.10-17.15

MR-etentje
Het afsluitende etentje aan het einde van het schooljaar
wordt gehouden op 1 juli

11.

17.15-17.25

WVTTK
Marc: volgend schooljaar: diversiteit op school
Kosten MR academie

12.

17.25

Afsluiting

