Medezeggenschapraad

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

Notulen MR vergadering 16 februari 2016
Aanwezig : Cathy Goose, Petra Verhage, Janny Vinke, Sjoerd Eisma, Sjors
Beijer, Martijn Klem
Afwezig

: Cindy Dulfer (ziek), Amr Suleiman (ziek)
Voorzitter : Cathy Goose
Notulist : Petra Verhage
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1. Opening en mededelingen
- Welkom Martijn Klem. Vader van Ikar Klem, groep MBB. Fijn dat je
de MR komt versterken.
- Deze MR vergadering is extra ingelast aangezien er een BAC
opgesteld moet gaan worden.
2. Ingezonden stukken
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-

Er was wat onrust onder de personeelsleden over de
samenstelling van de BAC. Theo Kosterink heeft nl in een
bijeenkomst tegen de personeelsleden gezegd dat niet alleen de
MR leden in de BAC hoeven, maar dat ook andere
personeelsleden hierin kunnen deelnemen. Er is een mail vanuit
de MR gegaan dat alleen de MR leden de BAC gaan vormen,
maar een aantal collega’s waren het hier dus niet over eens en
hebben bezwaarschriften geschreven waarom ze het hier niet
mee eens zijn.
Vanuit de MR vinden we het belangrijk dat iedereen tevreden is
over de gang van zaken. Hierdoor is besloten dat er vanuit
iedere sectie 1 persoon gaat deelnemen in de BAC. Dit kan een
MR lid zijn, maar dit kan ook een ander personeelslid zijn. Hier
moeten de secties democratisch over stemmen.
Ook is er besloten om geen leerling in de BAC deel te laten
nemen. Wel vinden we het belangrijk dat de leerlingen hun
mening voor een profielschets voor een nieuwe directeur kunnen
vertellen. Er wordt nog nagedacht over hoe en wanneer deze
leerlingen hun mening kunnen vertellen. Er wordt gedacht aan
een soort enquête.
Er is besloten om 1 PMR lid deel laten nemen in de BAC. Ook
zullen er 2 ouders van de MR in de BAC gaan deelnemen. Dit om
de kans op 2 verschillende meningen van BAC en MR te
beperken.

Verder heeft de MR van Theo Kosterink een tijdspad en een
draaiboek van interne en externe werving ontvangen, maar
hierin wordt de MR helemaal niet genoemd. Cathy Goose zal
Theo Kosterink mailen dat het wel belangrijk is dat de MR hierin
genoemd gaat worden.
Let wel : de BAC en de MR hebben alleen adviesrecht, maar
geen instemmingsrecht.
Cathy zal 17 febr. 2016 een mail sturen naar alle personeelsleden
met de vraag of iedere sectie iemand wil afvaardigen om in de
BAC deel te nemen. Het is de bedoeling dat er vanuit iedere
sectie democratisch gestemd gaat worden wie dat zal worden.
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Dit moet uiterlijk 4 maart 2016 bekend zijn bij de MR leden wie dat
zullen gaan worden.
Aan de hand hiervan krijgen de BAC leden allemaal een
uitnodiging om 8 maart 2016 hun eerste bijeenkomst te houden.
Ook krijgen de BAC leden de stukken van de personeelsleden die
zijn ingezonden voor een profielschets. (Er zijn vanuit de
verschillende secties goede bijdragen geleverd die gebruikt
kunnen worden voor het maken van een profielschets).
3. Notulen afgelopen vergadering
Niet besproken. Staat voor de volgende vergadering gepland.
4. Evaluatie bouwplaats
Niet besproken
5. Magister :
Niet besproken

6. Rondvraag :
Geen
7. Actielijst
Datum
16-2-‘16

16-2-‘16

16-2-‘16

22-9-‘15

22-9-’15

Actie
Aanvullen
telefoonlijst MR
leden
Personeelsleden
mailen bezetting
BAC

Wie
allen

Evaluatie datum
22-3-‘16

Cathy

Theo Kosterink
mailen voor
wijzigingen in het
tijdspad en
draaiboek
Aanpassen MR
Piramide site en
toevoegen notulen
MR
Brochure expertise
centrum

Cathy

z.s.m (4 maart
'16 moet de
BAC zijn
samengesteld)
z.s.m

Cathy Goose
en Petra
Verhage

z.s.m

Janny Vinke

3 -11-‘15
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22-9-‘15

Ben uitnodigen
gebruik maken
Magister

8. 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

