Notulen MR vergadering 13 mei 2019
Aanwezig: Sabina, Sabrina, Phia, Natascha, Marieke en Ingrid
1. Sabrina heet iedereen welkom
2. Notulen 1 april 2019 worden goedgekeurd
3. Post gaat met Sabrina mee. Ingrid heeft mail gestuurd dat ze
stopt met haar lidmaatschap van de MR en uitleg waarom.
4. Nieuws uit GMR: Sabina vertelt; kort samengevat: Stroomm
breed is het formatieplan doorgesproken. Er heerst naast het
ziekteverzuim van de leerkrachten ook zorg over het
ziekteverzuim van de directeuren. Zij- instromers zijn nu
onderdeel van Stroomm. HR manager gaat weg. Staat een
vacature voor uit. Het geld van de extra middelen wordt bij de
vacature leerkracht gelegd. Voorkeur voor werkdruk
vermindering gaat bij ons op school uit naar leerkracht en niet
naar een assistent. Beleidsplan werving en selectie: Werving en
selectie gaat nu via Stroomm waardoor kandidaten “beter”
inzetbaar zijn en niet “verloren” gaan. Beleidsplan passend
belonen: Is aangepast. Er is nu ruimte om extra inzet van
leerkrachten te belonen, echter is dit een grijs gebied.
Wanneer komt iemand hiervoor in aanmerking? Dit wordt door
de directie bepaald of iemand wordt aangedragen door eigen
directeur. Personeelsgeleding van de GMR heeft hier geen
bezwaar op gemaakt. Ziekteverzuim is teruggedrongen door
nieuwe aanpak. Voorzitter GMR stopt. Staat vacature voor uit.
Volgende week overleg over de wet AVG.
5. Begroting wordt doorgesproken en krijgt een positief advies.
Toiletten worden gerenoveerd in etappes in de zomervakantie.
6. Angela Sewbalak, moeder van Dani, heeft zich aangemeld als
ouderlid voor de MR. Er wordt nog een oproep gedaan voor een
2e ouderlid in de nieuwsbrief en mensen worden persoonlijk
benaderd
7. Rondvraag: geen vragen of opmerkingen. Gezien de tijd
besluiten we de volgende punten de volgende vergadering te

bespreken: schoolkamp, formatie, uitslag verkiezingen, OV. Dan
kunnen de nieuwe leden ook aanschuiven. Phia neemt dan
afscheid na jarenlange inzet. Evt is Marjoleine dan ook terug
van verlof, anders na de vakantie weer.
8. Sabrina sluit de vergadering en dankt iedereen voor haar
aanwezigheid.

