Medezeggenschapraad

(Voortgezet) speciaal onderwijs
voor leerlingen met een langdurige
ziekte en/of lichamelijke beperking

Notulen MR vergadering 9 februari 2016
Aanwezig : Cathy Goose, Petra Verhage, Janny Vinke, Sjoerd Eisma, Sjors
Beijer, Cindy Dulfer , Amr Suleiman, Theo Kosterink
(bovenschoolse directeur DHS)
Voorzitter : Cathy Goose
Notulist : Petra Verhage

1. Opening en mededelingen
- Welkom Cindy Dulfer (lerares SO) en Amr Suleiman (leerling VSO).
Fijn dat jullie ons komen versterken in de MR
- Theo Kosterink is aanwezig tijdens deze vergadering voor
toelichting aan de oudergeleding over het
managementstructuur als Peter en Ben weggaan.
- Aangezien er nog een hoop te bespreken valt over het nieuwe
management is er voor dinsdag 16-2-2016 een extra MR
vergadering ingelast.

2. Ingezonden stukken
Geen ingezonden stukken
3. Notulen afgelopen vergadering
Niet besproken. Staat voor de volgende vergadering gepland.
4. Verkiezing nieuw lid oudergeleding en personeelsgeleding
Er heeft zich op de valreep iemand van de ouders gemeld. Het gaat
om Martijn Klem (vader Ikar Klem, groep MBB) . Aangezien hij de enige
is die zich heeft aangemeld, wordt hij aankomende (ingelaste)
vergadering uitgenodigd (16-2-2016)
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5. Evaluatie bouwplaats
Niet besproken
6. Magister :
Niet besproken
7. MR cursus :
Cathy Goose, Cindy Dulfer en Petra Verhage hebben zich aangemeld
voor de MR cursus . Cathy gaat 9 maart (thema financiën, taakbeleid
enz.) Cindy en Petra gaan op 2- daagse cursus (9 maart en 16 maart)
en dit is de basis cursus.
8. Rondvraag :
Geen
9. Actielijst
Datum
22-9-‘15

Actie
Aanpassen tabje
MR Piramide site

22-9-’15

Brochure expertise
centrum
Ben uitnodigen
gebruik maken
Magister

22-9-‘15

Wie
Cathy Goose
en Petra
Verhage
Janny Vinke

Evaluatie datum
z.s.m

3 -11-‘15

10. Data MR vergaderingen Piramide Podium 17.30 uur-19.30 uur
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

22-9-‘15
3-11-‘15
8-12-‘15
9-2-‘16
16-2-’16
(ingelast)
22-3-‘16
17-5-‘16
28-6-‘16
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Bezoek Theo Kosterink MR
Theo Kosterink heeft woensdag 3 febr. 2016 eerst de teamleden ingelicht hoe het
menagementstructuur eruit gaat zien als Ben en Peter weg zijn.
Vandaag (9-2-2016) is hij aanwezig tijdens de zitting van de MR om de oudergeleding op de
hoogte te brengen.
Allereerst zal er een (geschikte) directeur aangenomen worden. De vacature wordt zowel
intern als extern uitgezet. Dit om echt een geschikte kandidaat specifiek voor de Piramide te
vinden en om tijd te besparen aangezien er best op korte termijn een directeur nodig is.
Als er een interne kandidaat reageert en geschikt is en gelijkwaardig is aan de externe
kandidaat dan zal de interne kandidaat voorrang hebben. Hierna zullen er 2 locatiehoofden
worden aangenomen. 1 locatiehoofd voor het VSO en 1 locatiehoofd voor het SO. De
(nieuwe) directeur zal deze in samenspraak met Theo Kosterink en HRM benoemen.
Theo Kosterink heeft de leden van de MR een draaiboek gegeven over de in-en externe
werving en selectie voor een nieuwe directeur voor de Piramide. Dit draaiboek is niet
bindend, maar een houvast.
Er wordt een wervingsprofiel voor de vacature opgesteld door de Benoemingsadvies
commissie (BAC) onder verantwoordelijkheid van Theo Kosterink (bovenschoolse directeur)
en in overleg met de HRM adviseur (Human Resource management)
In de BAC zitten alle leden van de MR. (Het kan zijn dat er zich nog personeelsleden
aandienen die graag in de BAC willen deelnemen. Zodra dit het geval is, dienen ze een
motivatie te schrijven en zal de MR in evt. overleg met Theo Kosterink kijken of de motivatie
juist is om deel te nemen in de BAC).
Cathy Goose (voorzitter MR) stuurt z.s.m naar alle personeelsleden van de Piramide een mail
waarin gevraagd wordt of er dringend behoefte is om deel te nemen in de BAC met hierbij
een motivatie en of ze mee willen denken over het profiel voor de vacature. Aan de hand
hiervan stelt de BAC een wervingsprofiel op.
Dinsdag 16-2-2016 wordt er een extra vergadering ingelast om na te denken over een
wervingsprofiel.

