OBS de Triolier

Notulen

MR vergadering 2019-2020

Datum:20/01/2020

Tijd: 19.00

Aanwezig: Ellen, Kitty, Pascalle, Wanne, Ruud, Lizette
Afwezig: -Notulist: Ruud
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Openen vergadering dd
welkom.
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02.01

Vaststellen agenda
binnengekomen
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03.01

Goedkeuren notulen dd 18/11/2019
goedgekeurd
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04.01

MR intern
SvZ Actieplan groep 7/8
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04.02

Thema
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05.01

Lopende zaken
Protocol
grensoverschrijdend
gedrag

Is niet aanwezig, wel voor kinderen. Nakijken of deze moet
worden uitgebreid of een nieuwe opgebouwd moet worden,
opgenomen in actielijst.

05.02

BVL Verkeersveiligheid

Doorgeschoven naar 06.01
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06.01

BVL
Zie voorgaand en update

07

GMR
Info & Mededelingen

• Stakingsgelden

Geen binnengekomen stukken

Vorige week donderdag is er een bijeenkomst
geweest. Er komen positieve geluiden van groep 8.
Pva werpt zijn vruchten af.
Zie BVL
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s
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Geen bijzonderheden, geen nieuws vanuit gemeente,
wacht op telefoon / mail. Doorschuiven naar volgende
MR.

s
Om ook de PMR op de hoogte te houden worden de GMR
notulen gedeeld met MR, bijzonderheden m.b.t. MR
worden benoemd, besproken en opgenomen in MR
notulen

a

Stakingsgelden gaan naar de scholen. Locatiedirecteuren
en de MR van de scholen bepalen hoe ze dat inzetten door
dit in het formatieplan op te nemen.
• Vervangingspool
De vervangingspool mag weer aangevuld worden. Het
cluster mag tijdelijk de formatie overschrijden wanneer
ze dit melden bij de bestuurder.
• Nieuw lid RvT
Nieuw lid van Raad van Toezicht is benoemd i.s.m. de
GMR; Linda van Steenhoven is meteen de contactpersoon
voor de GMR
• Begroting RBOB 2020
en meerjaren 20212024
• Beleid voorjaarspool
RBOB

• Inspectiebezoek

• Organisatiestructuur

De begroting is sluitend en wordt akkoord bevonden (zie
bijlage bij de agenda). Positief advies vanuit de GMR
Vorig jaar is er ook gewerkt met een dergelijke
voorjaarspool. Dit is goed bevallen. Er is aandacht voor het
behouden van de aangestelde leerkrachten. De GMR
geeft een positief advies omtrent dit beleid
De inspectie wil met leden van de GMR praten. Het
gesprek zal plaatsvinden op 18 februari voor 13:00 uur.
Het gesprek zal ongeveer een uur duren. Er hebben zich
drie ouders vanuit de GMR aangemeld voor dit gesprek
De bestuurder is nog in gesprek met de locatiedirecteuren
met betrekking tot de nieuwe organisatiestructuur. Ze heeft
een aantal locatiedirecteuren gesproken, deze geven aan
dat zijn een groter takenpakket hebben dan waar zij voor
zijn ingeschaald.
Het voorstel hieromtrent is om eerst de nieuwe
functiewaarderingen af te wachten waarin gewerkt zal
gaan worden met twee schalen, namelijk senioren en
junioren.

08

Actielijst

09
09.01

Agendapunten volgende vergadering 17-03 19.00u
• MR samenstelling
•

Formatie
informerend

•

Vakantierooster

09.02
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Zorgplan (vanuit het SWV)
eens in de 4 jaar
Thema
10

Rondvraag & sluiting

