MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Notulen MR vergadering 17 – 1 – 2018
Aanwezig: Jan-Bernard, Paul, Tim, Judith, Anita, Sylvia, Colinda
Notulant: Liesbeth
Algemeen
1. Opening
Paul heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
a. Secretaris: Judith stuurt de MR nog een interessant artikel toe.
b. Voorzitter: geen mededelingen.
c. Leden (P)MR: geen mededelingen.
d. Directie: Er zijn serieuze problemen met vervanging van zieke leerkrachten.
SKOD-breed wordt een protocol opgesteld met daarin de te volgen stappen in
zo’n situatie.
3. Notulen
a. MR: Geen opmerkingen; notulen worden vastgesteld.
b. GMR: Geen opmerkingen.
4. Afsprakenlijst
Onderwerp

Actie door

Klaar d.d.

Reactie

Info over staking doorsturen,
indien nodig.

Colinda

Mailadres MR regelen.

Judith

z.s.m.

Social return in GMR

Jan Bernard,
Tim

GMR-vergadering Is gebeurd.

Is gebeurd.
Is gebeurd.

Leerlinguren, hoogbegaafdheid
Judith
(indien wenselijk), ziekteverzuim op
agenda

jan. 2018

Is gebeurd.
Zie PowerPoint
13-11-2017

Stukje schrijven over
ondersteuning meer- /
hoogbegaafde kinderen voor de
Pennewijzer

volgende
Pennewijzer

Is gebeurd.
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Colinda

Tevredenheidsonderzoek op
agenda

Judith

mei 2018

Wordt gecombineerd met RI&E

Vragen opstellen over MR in IKC
naar Paul mailen.

Iedereen

z.s.m.

Judith stuurt haar
vragen nogmaals
naar Paul

Financiële onafhankelijkheid MR in
GMR

Jan Bernard

GMRvergadering.

Is gebeurd.

Informatief
5. Taakbeleid
De tussenevaluatie is positief.
Na carnaval vindt de evaluatie met het team plaats.
Deze manier van werken is een pilot binnen SKOD. In het DAT worden de vorderingen
besproken. Een aantal directeuren wil deze werkwijze overnemen.
6. Tussenevaluatie Jaarplan 2017-2018
- Ad Implementatie doelgericht werken: Wat wordt bedoeld met ‘regie loslaten, uit
handen geven’? De kinderen worden meer betrokken, worden eigenaar van hun eigen
leerproces.
- Ad wetenschap- en technieklokaal: Komen er Techniek Torens? Ja, die komen er. De
school schaft ze zelf aan. In het team wordt dit nog verder besproken.
Tip: contact zoeken met de Uitvindfabriek in Breda en met de Techniekvrachtwagen.
7. Vakantierooster / ADV onderbouw
Wordt verzet naar maart.
8. Visie / schoolorganisatie; bezoek IKC
De aanvraag voor een bezoek aan IKC Theresia in Eindhoven is weg. Nu in afwachting
van een definitieve datum in februari/ maart.
Er is een opzet gemaakt voor de ZeggeWijzer zoals deze waarschijnlijk gedrukt gaat
worden (smal langwerpige waaier/wijzer). Voorafgaand wordt alle ouders van de kinderen
die op de foto’s staan schriftelijk om toestemming gevraagd.
9. Ziekteverzuim De Zeggewijzer
Het verzuim is opvallend laag.
Reint is een document aan het opstellen waarin gedetailleerd zicht komt op het kortdurend en langdurend ziekteverzuim en de percentages per school/ op SKOD niveau.
10. Beleid leerlingen met een handicap; beleid toe- en afwijzing leerling
Dit is nog niet besproken in de GMR. Wordt verplaatst naar later datum.
11. Rondvraag in aanwezigheid Colinda
Judith: graag heroverweging om de woensdagavond als vergaderavond te laten
vervallen. Iedereen is het hiermee eens.
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Ter bespreking/meningsvormend
12. Evaluatie staking
Het salaris over deze dag is niet doorbetaald. Standpunt Reint: Het mag niet, dus gebeurt
het niet.
Reglementair is dit in orde.
Het wordt als positief ervaren dat er unanieme berichtgeving vanuit SKOD was.
13. Financieel jaarverslag; kascontrole
Kascontrole was positief, het jaarverslag is ondertekend.
De contributie voor het lidmaatschap van CNV trekt een behoorlijke wissel op de
financiën.
CNV biedt voor dat bedrag ook een voorlichtingsavond. FNV is een stuk goedkoper,
maar daar is geen voorlichtingsavond inbegrepen.
Optie: De GMR wordt lid van CNV, iedere MR kan vragen stellen via centraal
lidmaatschap. Tim vraagt dit in de GMR na.
De MR wil een keer uitgebreid over het lidmaatschap praten.
14. Rondvraag
Judith vraagt of de agenda op deze manier goed bevalt en hoe de MR het vindt om op
deze manier te vergaderen. Iedereen ervaart het als positief.
INSTEMMING VERLEEND MET:
AFSPRAKENLIJST
Onderwerp

Actie door

Artikel toesturen

Judith

Vragen over MR in IKC naar Paul
mailen.

Judith

z.s.m.

Vakantierooster op agenda maart

Judith

maart

Lidmaatschap CNV op agenda

Judith

Centraal lidmaatschap vakbond

Tim

in GMR

In SharePoint het
verkiezingsprotocol opzoeken

Judith

z.s.m.
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Klaar d.d.

