Medezeggenschapsraad
Leden: André Borst, Debby Greve, Henrico Wanders, Arien Borreman,
Gerke Hoogers, Jens Schuiling.
Agenda voor de vergadering van de Medezeggenschapsraad van de Van Heemstraschool op
dinsdag 17 april 2018, aanvang 20.00 uur in de school.
Opening
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Vaststellen agenda vraag- en bespreekpunten met directeur vaststellen. *
Verslag van de vorige vergadering (20-03-2017) en actiepunten.
Zijn vastgesteld en zijn geplaatst op de website.

Pnt met *
Vaststellen

Vaste agendapunten
Verslag bijwonen GMR vergadering
Terugkoppeling vanuit André Borst die op 20 maart aanwezig is geweest.
André geeft aan dat er deze bijeenkomst veel notulen en notities zijn opgesteld
maar dat dit tevens de vraag oproept wat hiermee verder gaat gebeuren.
André vond het wel goed om zo aanwezig te zijn en evt. later nogmaals aan te
sluiten, om zo binding te blijven te houden met de GMR van Cambium.
* Concept samenstelling - inzet formatie.
Teruggekomen vanuit voorgaande vergadering. Is hierover al meer duidelijk?
Elvrie Croes geeft een up-date van de ontwikkelingen, zodra het plaatje vast staat
zullen zowel de MR als ouders t.z.t. in juni hiervan op de hoogte worden gebracht.
Ook worden de uren van het personeel besproken zowel van leerkrachten, als van
onderwijsassistenten enhet managementteam en tevens het
onderwijsondersteunend personeel.
*Begroting Cambium en Van Heemstra
Vragen die bij de begroting van de VHS de vorige keer genoemd waren, zijn:
• Bestemmingsreserve onderwijskwaliteit: VHS zou 31k hieraan te besteden
hebben in 2018. Dit wordt mede ingezet voor de professionalisering,
studievergoedingen voor personeel.
• Verhouding payroll / vast personeel voor VHS . Deze is door
contractverandering verschoven van minder payroll naar vast.
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Mededelingen en binnengekomen informatie
*Concept schoolgids
Zijn er zaken die evt. gewijzigd / aangepast dienen te worden namens de MR?
Wat is de status van de schoolgids.Elvrie geeft de lopende procedure aan.
*Enquete continurooster
Indien mogelijk inzage in de uitkomsten met betrekking tot de afgenomen enquête
Elvrie zal de uitkomsten ter inzage naar de MR sturen.
* Vakantie regeling
Inzicht krijgen in het overzicht van de vakanties voor het nieuwe schooljaar.
De planning en invulling zullen ter inzage aan het team worden voorgelegd.
De definitieve planning zal na afronding worden meegestuurd in een nieuwsbrief
richting ouders.
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Medezeggenschapsraad
Leden: André Borst, Debby Greve, Henrico Wanders, Arien Borreman,
Gerke Hoogers, Jens Schuiling.
Evaluatie functioneren medezeggenschap.
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Voorstel om vergaderingen te laten starten om 19:00 uur.(tot 21:00 uur)
Duidelijkheid in verwachting van punten. (context)
Opstellen agenda 2 weken van tevoren naar directeur en voorzitter.
Uitnodiging nieuwe geleding en directeur voor afsluiting.
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Rondvraag

8

Sluiting
Volgende vergadering: ,22-05- 2018
(evt. 26-06- 2018), 17-07- 2018 (19:00 uur)

Actiepunten
Agendapunt volgende vergadering overzicht formatie en klassenverdeling

Elvrie / Jens

Aanleveren concept schoolgids

Elvrie

Contacten leggen met mogelijke mr-leden

Debby / Jens

Link naar de drive

