Welkom!
Medezeggenschapsraadsvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:

maandag 9 april 2018
19.00 uur
lokaal Klaas
Ronald, Linda, Els, Marloes, Elcke, Erik, Nathalie, Klaas
Fred
Maja Peeters-Stanic

Agenda
1.
Opening
Ronald opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.

Notulen 1 febr. 2018
Els heeft nagekeken of de Esdoorn/Stisamo een klachtenregeling heeft en dat
is het geval.
Er was de vorige keer een vraag over de grote stijging van ‘lasten uitgave
prestatiebox’ op de begroting. Els heeft dit nagekeken en dit blijkt te komen
doordat de prestatiebox lopend werd verhoogd door de overheid. Volgend jaar
zal dit weer kloppen.
Na deze toevoegingen zijn de notulen van 1 febr. 2018 akkoord.

3.

Post/ingekomen stukken
n.a.v. artikel ´Over het beroep is er maar één de baas: de leraar’: Per 1
augustus moeten alle scholen een ´professioneel statuut´ hebben. Els neemt
dit punt mee naar het DO en bespreekt daar hoe het binnen Stisamo wordt
geregeld. Regelen we dit per school of op Stisamo niveau? Het is nog niet
helemaal duidelijk wat het inhoudt en hoe het vormgegeven moet worden.
N.a.v. artikel ‘Euro-update voor privacy’: Er wordt een functionaris
gegevensbescherming benoemd. Els gaat na of dit op stichting- of
schoolniveau zal zijn.
n.a.v. artikel ‘Nieuw arbocontract? Laat kwaliteit zwaar wegen’: Er wordt een
nieuwe arboarts benoemd binnen Stisamo. Wanneer dit gebeurd is, bekijken
we of we voldoende op de hoogte zijn van hoe het werkt en wat het inhoudt.

4.

Financieel overzicht (MARAB)
Vragen: Waarom waren de ‘Salariskosten vervangingsfonds.’ op nul begroot?
Het is uitgekomen op 1500 euro. Wat is de uitkomst van het bezwaarschrift
van het vervangingsfonds? Els brengt ons hier de volgende keer van op de
hoogte.
De verkregen informatie over het management rapportage (MARAB) werd als
voldoende ervaren door de MR.

5.

Eerste info formatie e.d.
Deze informatie is nog besloten, daarom geen verslag in deze notulen.

6.

Termijnen MR leden
Fred en Elcke zijn aftredend. Elcke stelt zich opnieuw verkiesbaar. Fred wordt
gevraagd of hij zich opnieuw verkiesbaar wilt stellen, anders wordt er een
ander teamlid verkiesbaar gesteld. Erik treed af.
In week 16 komt deze informatie en de vraag naar nieuwe leden in Het
Esdoornblaadje.

7.

Planning activiteiten besturenfusie
Het personeel krijgt ook de planning doorgestuurd.

8.

Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 (SOP)
SOP wordt ieder jaar gemaakt voor het SWV (Samenwerkings Verband). Hij is
opnieuw opgesteld en besproken in het team en is na goedkeuring door gestuurd
naar het SWV. Hij wordt ook geplaatst op de website van de Esdoorn.
Aanpassingen:
- Joyce (SLB) is ook orthopedagoog dus daar hebben we er twee van binnen
ons team.
- Tweede alinea ‘grenzen en mogelijkheden’ bovenaan zetten.

9.

GMR
Geen bijzonderheden.

10.

Opbrengsten LVS
Op en aanmerkingen:
- Technisch lezen: Het aanbod van Veilig en Vlot wordt aangeboden naast List
en niet in plaats van.
- We bespreken in het team nog een keer de afspraken over hoe we spelling
aanbieden en wat de oorzaken kunnen zijn van de lagere scores.

11.

Mededelingen en rondvraag
Geen bijzonderheden.

12.

Afsluiting

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom. Vergaderstukken
kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar mr@obsdeesdoorn.nl.
De volgende vergadering van de MR vindt plaats op dinsdag 15 mei 2018

