Medezeggenschapsraad
Leden: André Borst, Debby Greve, Niels Schipper, Gerke Hoogers, Jens Schuiling.
Afwezig: Marga Moesker, André Borst

otulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van de Van Heemstraschool op dinsdag
17-09 aanvang 19.00 uur.
1

Opening & Welkom

2

Vaststellen agenda
✓ Vraag- en bespreekpunten met directeur vaststellen. *

Pnt met *

3

Verslag van de vorige vergadering – worden doorgestuurd voor plaatsing op website.

Vaststellen

4

Vaste agendapunten
* Huisvesting en klankbordgroep

4A

✓
✓
✓
✓

N.a.v. concept klankbordgroep gesprek Bestuurder (bijlage drive).
Dhr. Ben Roeten geeft toelichting op het plan en beantwoord vragen vanuit de MR.
Inplannen bespreking rol van de MR m.b.t. voorstel op 05-11-2019
Kennismaking met nieuwe huisvestigingsmanager vanuit stichting Cambium.

informatief

*Begroting OWG
4B

✓
✓
✓

Vragen n.a.v. toegezonden begroting (zie drive)
N.a.v. bespreking, vraag om uitnodiging voorzitter / penningmeester OWG.
Opzet afstemming m.b.t. ouderbijdrage en evt. overige gelden.

informatief

MR – beleidsplan (zitting en deelname)
4c

✓
✓
✓

Opstellen van plan voor komende jaren, secretaris levert concept aan.
Bespreken, aanpassen en indien mogelijk vaststellen.
Wordt allen toegezonden om kritisch te bekijken.

informatief

Mededelingen en binnengekomen informatie
5

✓
✓

Evaluatie informatie avond
We bespreken kort de bevindingen van deze opzet.

vaststellen

*Formatie en Vacatures
5a

✓
✓
✓

N.a.v. uitgezette vacature onderwijsassistent.
Directeur geeft uilteg over de vacature en de bezetting van de vrijgekomen uren.
Vandaag is sluitingsdatum, meer informatie volgt.

informatief

Vergaderdata nieuwe schooljaar (voorstel)- aftikken n.a.v. GMR
5b

-

-

17-09-2019
05-11-2019
14-01-2020
03 -03-2020

6

Rondvraag

7

Sluiting
Volgende vergadering:
05-11-2020

- 14-04-2020
- 26-05-2020
- 23-06-2020

vaststellen

Medezeggenschapsraad
Leden: André Borst, Debby Greve, Niels Schipper, Gerke Hoogers, Jens Schuiling.
Afwezig: Marga Moesker, André Borst

Actiepunten vanuit vergadering
In oktober opzet en vaststelling huishoudelijk reglement MR.

Gezamenlijk

Opgave deelname CNV bijeenkomst

Ieder

Opstellen uitnodiging deelname MR
Doornemen plan klankbordgroep- Welke rol zien wij nu voor ons als MR?
terugkoppeling naar Directeur en Bestuurder.
Uitnodigen OWG m.b.t. tot begroting van 05-11 (19.30 uur) incl. directeur
Hoogte bijdrage?
Wijzigingen verwacht?
Vragen aan de MR?

Gezamenlijk

Link naar de drive:

Gezamenlijk

Jens

