MR vergadering 16-04-2018
Aanwezig: Geert-Jan, Rob, Mavis, Ronald, Renate, Tanja
Afwezig: Hans
Het eerste uur is er met het bestuur een vergadering geweest.
Opening 20:00 uur
Rob opent de vergadering.
Notulen vergadering 19 maart 2018 goedgekeurd en gepasseerd.
Ingekomen post
Geen ingekomen post.
Berichten van het bestuur
Voor deze MR vergadering is er een half uur met het bestuur gesproken. Vanavond
bestuursvergadering.
Organisatie
Ø

Werkdrukakkoord PO -> keuze inzet van gelden (instemmingsrecht PMR). Op
sharepoint staat er een ´ideeenbus´ waar personeel input kan leveren hoe en
waaraan de gelden besteed kunnen worden om de werkdruk te verlagen.
Inventarisatie loopt nog. In volgende MR op terug komen.

Ø

Verplichte aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (instemmingsrecht MR
aangaande invulling/afbakening werkzaamheden van deze functie; zie pdf
Handreiking FG po-vo). Geert Jan en Luuk zijn hiermee bezig geweest. Er zijn 2
mensen benaderd hiervoor binnen de school. 1 persoon voor de inhoudelijke kant en
1 persoon voor de technische kant.

Personeel
Vacatures en voortgang sollicitaties:
- Aplus groep: Wendy is het geworden. Vervanging voor Wendy moet nog besloten worden.
- Psychologe VSO is Petra geworden.
- Vivian gaat IB doen. Vervanging is er al.
- 2 LC functie’s beschikbaar; betrokkenheid vanuit MR gevraagd voor invulling. Laten we de
mensen er invulling aan geven of kijken naar waar heeft de school behoefte aan heeft? In
volgende MR vergadering op terug komen. Het faciliteren en vrij spelen is wat lastig, de LC
functie moet in principe vallen binnen je werktaakbelasting. Geert Jan gaat dit nog
bespreken met Luuk.
Vaststellen tijdspad verschillende MR-onderwerpen
Dinsdag 12 juni
Rondvraag
Tanja geeft aan dat het functieboek wat er ligt sterk verouderd is en niet af is ‘dit nav het

gesprek met het bestuur die daarnaar refereerde´. Rob geeft aan dat dit op ons MR lijstje
komt te staan.
Renate geeft aan dat er termijnen aflopen. Er moet dus een verkiezing worden
uitgeschreven voor 2 PMR leden Mavis stelt zich herkiesbaar Tanja niet. Ook voor 2 OMR
leden Ronald niet herkiesbaar, Hans wel.
Verder geen vragen.
De vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering op maandag 12 juni 2018.

Aflopen zittingstermijn:
Tanja, Mavis, Ronald en Hans juni 2018, Renate juni 2019, Rob juni 2020

