Boterbloemweg – 19.30 uur

Notulen MR vergadering maandag 11 januari 2016

1. Welkom en vaststellen agenda
Agenda vast gesteld

2. Notulen dd. 26 oktober 2015
Bespreken notulen: we beginnen de vergadering voortaan om kwart voor
acht.
- Bespreken actiepunten (van de vorige vergadering, Fons vakantie)
-

-

-

-

Wat zijn de wettelijke uren die de leerlingen stage moeten lopen in het VSO? F.S zou jij dit
inzichtelijk willen maken voor ons  Leerlingen mogen maximaal 4 dagen per week stage
lopen, zie mail Fons.
F.S maakt voor de MR concreet wat die 930 uur inhoudt ( mbt op de nieuwe cao) mail
Fons
Wij willen de functieomschrijvingen van de verschillende functies binnen het team
ontvangen. Wij zouden dit graag zo snel mogelijk ontvangen  Eerst moet alles
consolideren dan pas kunnen functies aangepast worden.
Vraag aan het MT: kunnen wij inzichtelijk krijgen of een assistent een leerkracht mag
vervangen, zeker voor langere tijd? En moet er geen vacature uit bij vervanging van een
zwangerschapsverlof? Er wordt nu iemand aangewezen, maar dit moet via de officiële
weg gedaan worden  Onder supervisie van een leerkracht mag dit. Er hoeft geen
vacature uit, dit mag bepaald worden door het MT.
Voor 23 november zouden wij de functieomschrijvingen van de verschillende functies
binnen Prisma ontvangen, zodat wij hiernaar kunnen kijken binnen de MR  dit kan niet
gerealiseerd worden, zie vorige punt.

3. Mededelingen vanuit het MT
- Splitsing MR SO/VSO op bepaalde punten  Er komen veel onderwerpen op de agenda
waar dubbel naar gekeken moet worden, bijvoorbeeld de schoolgids, formatie ed. Is het
handig om op deze onderwerpen de MR te splitsen (SO/VSO) zolang we nog geen apart BRIN
nummer hebben? We komen hier op een andere MR vergadering op terug.
- TLV aanvraag 18 jarige  Het samenwerkingsverband stelt dat je bij 18 jaar van school moet
, maar de wet stelt dat je recht hebt op onderwijs tot je 20ste. Hier is nog geen eenduidig
besluit over genomen. Als de petitie erdoor heen komt, wil dit nog niet zeggen dat dit voor
elke leerling geldt. Er wordt per leerling gekeken wat het beste is.

4. Vervolg oudertevredenheidsonderzoek
-

-

6. Transparant zijn naar ouders toe. Tip: wat voor ons als personeel al duidelijk is ( wij zijn
er al een lange tijd mee bezig en ouders krijgen het in 1 avond te horen), kan voor ouders
heel onduidelijk zijn. Zo een ouderavond zoals op het SO gegeven is over het onderwerp
‘Seksualiteit is open en transparant voor ouders.
7. Theoretische vakken: Over dit punt zouden we graag met Fons in een volgende
vergadering in gesprek willen’.
11. VSO gebouw  Fons wij willen graag de volgende vergadering in gesprek met jou over
dit punt; Gemiva wordt groter, school moet zich aanpassen aan de ruimtes, klassen
groter, ed.

5. Goedkeuren functieomschrijving SO
De functiefunctieomschrijving is goed gekeurd door de MR. De voorzitter zet namens de MR
een handtekening onder het officiële document.

6. GMR/PMR punten
GMR: De MR cursus wordt gegeven op 21 januari.
Op de volgende GMR vergadering komt het onderwerp ‘een of twee weken meivakantie’
besproken.
Helma is naar de bijeenkomst geweest vanuit de cao werkgroep, het onderwerp was RTC.
Helma stuurt het plan door.
PMR: wij hebben geen vergadering gehad.

7. Wvttk
Op maandag 30 mei hebben we tijdens de MR een themabijeenkomst over het rapport. De
IB’ers van het SO en VSO en de ICT’er zullen deze bijeenkomst bijwonen om uitleg te geven.

Actiepunten:
- 2 punten die we met Fons willen bespreken op de agenda zetten, Fons hierover
informeren.
- De volgende vergaderingen starten we om 19.45 uur

