Boterbloemweg – 19.30 uur

Agenda MR vergadering maandag 26 oktober 2015
Aanwezig: Tom van Krimpen, Esther van Straal, Marsha Outhuis, Cor de
Jong, Anneke van der Linden, Willy Schoneveld, Helma van der Velden en
Marjolein Ippel
Afwezig: Fons Simon (afgemeld)
1. Welkom en vaststellen agenda
2. Notulen 21 september
Notulen goed gekeurd

Bespreken actiepunten
Wat zijn de wettelijke uren die de leerlingen stage moeten lopen in het VSO? F.S zou jij dit
inzichtelijk willen maken voor ons
- F.S maakt voor de MR concreet wat die 930 uur inhoudt ( mbt op de nieuwe cao)
- Wij willen de functieomschrijvingen van de verschillende functies binnen het team
ontvangen. Wij zouden dit graag zo snel mogelijk ontvangen.
- Vraag aan het MT: kunnen wij inzichtelijk krijgen of een assistent een leerkracht mag
worden, 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.
- Voor 23 november zouden wij de functieomschrijvingen van de verschillende functies
binnen Prisma ontvangen, zodat wij hiernaar kunnen kijken binnen de MR.
De actiepunten hebben we nog niet kunnen bespreken, omdat Fons afwezig was.
-

2a. RTC  woensdag in de GMR vergadering wordt hier verder uitleg over gegeven. Als
MR hebben we instemming gegeven op dit stuk.

3. Mededelingen vanuit het MT
We besluiten om het onderwerp “functieomschrijvingen” met de MR te bespreken en
niet alleen de PMR. We zijn als MR verantwoordelijk en niet alleen als PMR.
- De vraag over de orthopedagoog is beantwoord. We begrijpen dat dit een
experiment is, wij zouden hier graag van tevoren van op de hoogte gesteld
worden.

4. Bespreken taken en functies personeelsleden
We hebben met elkaar gesproken over wat we als MR met de ingezonden brief
kunnen doen. Namens de MR hebben we een brief gestuurd naar de directie. De
directeur heeft aangegeven dat hij dit volgend jaar binnen het team wil bespreken.

5. Mededelingen vanuit GMR
De opvallende punten vanuit de notulen van de GMR zijn besproken.

6. Wvttk
Geen op- of aanmerkingen
Bij afwezigheid graag bericht naar
mou@youscope.nl
06-53447344
Let op: graag voor iedere vergadering apart afmelden
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