http://www.tuxx.nl/

Notulen MR vergadering school Noord
Datum: 13 november 2019

Aanwezig:
Afwezig:
Voorzitter:
Notulist:

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

M. Konings, J. Schuurman, M. Weging, S. Geerdink, A. Bekers, M. Simmelink
W. Onis (m.k.)
M. Konings
M. Simmelink

Datum volgende vergadering: 15 januari 2020

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

opening
Vaststellen agenda
Noutlen vergadering 11 september 2019 (besluitvormend)
Ingekomen post en mededelingen
Overleg Dhr Wossink nabespreken/formatieplan
Werkdrukgelden inzet restbedrag (besluitvormend)
Schoolplan 2019 – 2024
Onderzoek schoolgebouw
Faciliteiten MR
GMR
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.

3. Notulen vergadering 11 september 2019 (besluitvormend)
Met wat aanpassingen zijn de notulen akkoord.
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4. Ingekomen post en mededelingen
Sten;
Dhr Wossink heeft gebeld met de personeelsgeleding van de MR. Dit rondom het vertrek van de
locatiecoordinator eind van dit schooljaar. Vraag is gesteld of het team vanuit school Noord een profielschets
wil maken over wat zij nodig hebben en wat zij verwachten van een locatiecoordinator. Wanneer dit door het
team opgesteld is dan moet dit voorstel voor de kerst binnen de MR besproken zijn.

5. Overleg Dhr Wossink nabespreken/formatieplan
Er is een overleg geweest tussen de MR en dhr Wossink. De inhoud van dit overleg zal niet terugkomen binnen
deze notulen.
We spreken af om de vraag bij VOO neer te leggen hoe het zit met het formatieplan en werkverdelingsplan
wanneer dit niet getekend is en het schooljaar toch van start gaat. Jorrit zoekt dit uit.

6. Werkdrukgelden inzet restbedrag (besluitvormend)
Er is nog €15.500,- over van de werkdrukgelden van dit schooljaar. De mogelijkheid is om een
onderwijsassistent voor dit schooljaar aan te nemen. Er is iemand op het oog maar is even de vraag of hij op
bij de school kan blijven waar hij nu werkt. Wanneer dit het geval is zal de onderwijsassistent niet komen en
zijn er weinig andere opties op dit moment. Het is voor nu afwachten wat het besluit van de
onderwijsassistent zal worden. Zodra hier duidelijkheid over is zal dit binnen de MR gedeeld worden.
Naast de inzet van een onderwijsassistent kan er voor 14 ochtenden, verdeeld over de rest van het jaar, een
leerkracht ingezet worden op de werkvloer om de werkdruk te verlagen.

7. Schoolplan 2019-2024
Miranda heeft hierover contact met dhr Onis gehad. Het schoolplan is nog in ontwikkeling. Tijdens de
volgende teamdag, 25 november 2019, zal deze verder besproken worden. Dit zal voor de volgende MR
vergadering op de agenda komen.

8. schoolgids 2019-2020
Dhr Onis heeft aanpassingen gedaan nav de op- en aanmerkingen vanuit oudergeleding MR. De schoolgids is,
met deze aanpassingen, goedgekeurd.

9. Onderzoek schoolgebouw
Dit punt is ook binnen de GMR besproken. Hier zijn de onderzoeksverslagen nog niet binnengekomen en
besproken. Begin 2020 doet de gemeente Berkelland een uitspraak over het huisvestingsplan van Borculo.
Het personeel heeft een risico-scan rondom werkomstandigheden ingevuld maar hebben hier nooit iets over
terug gehoord. Vraag aan dhr Onis is of hij hier een terugkoppeling van kan geven.
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10. Faciliteitenregeling MR
Er is een begroting gemaakt voor 2020. Dat is plus minus €900,- voor onkosten die de MR maakt. Om hier
aanspraak op te maken moet er een activiteitenplan met begroting ingediend worden. Monique en Anita gaan
hier een opzet voor maken.

11. GMR
Anita en Miranda zijn op 16 oktober 2019 aangesloten bij de GMR en geven hierover een terugkoppeling.
Er zijn verder geen bijzonderheden vanuit de GMR.

12. Rondvraag
Anita;
Sten, Monique en Anita hebben al wat stappen gezet in de uitvoering van de gewonnen innovatieprijs.

13. Sluiting
Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering

Actielijst
Wat
Vraag bij VOO neerleggen hoe het zit
met het formatieplan en
werkverdelingsplan wanneer dit niet
getekend is en het schooljaar toch
van start is gegaan.
Schoolplan 2019 - 2024
5 gelijke dagen model op agenda
volgende gezamenlijke MR
vergadering
Onderzoek HEVO op agenda MR
Inzicht financiën school noord
Terugkoppeling risico-can
werkomstandigheden
Opzet activigteitenplan met
begroting faciliteitenregeling MR
Uitslagen risico
inventarisatieonderzoek opvragen bij
dhr Onis
Aanvragen
onafhankelijkheidsonderzoek status
gebouw bij CvB

Wie
Jorrit

Wanneer
Voor 15 januari 2020

Dhr onis
Voorzitter komende
gezamenlijke MR vergadering

voor 15 januari 2020
Volgende gezamenlijke MR
vergadering

Dhr W. Onis
H. Wossink
Dhr Onis

Zodra deze bijgesteld is
Zo spoedig mogelijk
15 januari 2020

Monique en Anita

Voor 15 januari 2020

Miranda

Voor 15 januari 2020

Miranda

Voor 15 januari 2020
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