Notulen van de Medezeggenschapsraad
Datum
Tijd
Aanwezig

Afwezig mk
Voorzitter
Notulant

: 15 november 2018 (verzet van 8 november)
: 19:30 uur – 21:30 uur
: Oudergeleding : Hanneke, Bianca
Teamgeleding : Joyce, Anja E
Directie
: Lydia, Theo
: Anja v.H., Harry
: Joyce.
: Anja E

1. Opening:
Joyce opent de vergadering om 19:35 uur.
2. Ingekomen/uitgaande stukken:
- Mail van Hans de Bont (GMR):
Inmiddels heeft de eerste GMR vergadering plaatsgevonden.
Daar werd nog gesproken over de nieuwe CAO.
Helaas voor de locatieleid(st)ers van Delta-Onderwijs.
Het College van Bestuur houdt zich aan de vastgestelde CAO. mede gezien het feit, dat 80%
van de schoolleiders de CAO hebben goedgekeurd, hetgeen wel verbazend was.
Een troost is misschien is, dat de Cao-onderhandelingen weer op 5 december van start gaan en er dan
hopelijk meer inzit voor de schoolleiders/locatieleiders.
Verder is er gesproken over:



het nieuwe op te stellen Strategisch Beleidsplan voor de komende jaren
De veranderingen in de functiemix.

-

MR-magazine en Info MR; Anja geeft deze aan Harry
Mail met uitnodiging bijeenkomst Strategisch Beleidsplan. Anja heeft deze doorgestuurd
naar de Oudergeleding. Om hierbij aanwezig te zijn, moet je je aanmelden. Hanneke
heeft zich al ingeschreven. Bianca kijkt of het haalbaar is met haar voet. Harry?

3. Notulen 17 september 2018:
- Data MR-vergaderingen naar Hans sturen  Anja
- 1 oktober telling: verwacht 176 lln; in realiteit: 177 lln
- Datum overleg OR-MR: 22 januari 2019
- Actiepunt Hans: zie ingekomen post.
4. Mededelingen/stand van zaken op De Ontdekking:
Personeel:
attentie naar Lichelle en Anja E.
Lichelle komt 5 december terug.

Yvet gaat haar studie verlengen. Gaat vanaf januari haar lio in een andere groep doen.
Leerlingkeuken:
Bianca stuurt mee aan, dit wordt door de betrokken ouders als heel prettig ervaren.
Wet op de privacy:
Nog geen bericht dat Delta hier iemand voor heeft aangesteld.
Theo gaat bij de Pionier navraag doen of de inspectie daar onlangs gecontroleerd heeft of
AVG op orde is.
Strategisch beleidsplan:
Bijeenkomst op 12 december. Een ophaalsessie voor leerkrachten, ouders en
maatschappelijke partners. Traject loopt van 12 december tot maart; daarna moet er een
nieuw plan klaar zijn, voor de volgende 4 jaar. Ingaande 2019-2010.
4b. Begroting:
Theo en Lydia zijn hier druk mee bezig. Theo gaat bij het bestuur vragen hoe het zit met het
samenwerkingsverband. Dit is nog niet concreet.
De gewichtenregeling gaat veranderen, dit kan gunstig uitpakken voor onze school. Tijdens
de volgende vergadering zal Theo toelichten hoe dit in elkaar steekt.
5. Ouderbetrokkenheid/ouderinitiatieven:
De ouderambassadeurs die onlangs gevraagd zijn, geven aan te willens toppen.
Lydia gaat een cursus schoolpositionering en marketing doen, wellicht komt hier iets uit waar
we wat mee kunnen.
Ouderbetrokkenheid goed te zien aan het werk in de binnentuin.
6. Jaarplannen en evaluatie:
Zie bijlagen door Lydia.
7. Rondvraag:
Bianca: In de NIO van vorig jaar werden niet zulke fijne termen gebruikt. Hoe is dat nu?
Er wordt nu een andere test gedaan. Andere bewoordingen worden gebruikt. Indien mogelijk
komt er een info-avond om dit te communiceren.
Bianca: vanuit een aantal ouders is een vraag gekomen over rekenhuiswerk. Soms is het voor
ouders niet mogelijk om hun kind hierbij te helpen. Joyce en Lydia nemen dit mee naar het
bouwoverleg om samen kritisch te kijken wat we meegeven.
8. Sluiting:
Joyce sluit de vergadering om 21:15 uur.
Actiepuntenlijstje:
Navraag AVG Pionier
Navraag bestuur samenwerkingsverband
Gewichtenregeling; toelichting door Theo
Wat verwachten we van de MR

Theo
Theo
Joyce en Anja zetten op de agenda
Joyce en Anja zetten op de agenda. Hanneke en
Theo maken een voorzetje

Ervaringen delen vanuit de cursus

20 november 2018, Anja Evers

Lydia

