Medezeggenschapraad

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

Notulen MR vergadering 16-1-2017
Aanwezig : Cathy Goose, Petra Verhage, Sjors Beijer, Sjoerd Eisma,
Marijke Princen, Martijn Klem, Dick Rensen
Voorzitter : Cathy Goose
Notulist : Petra Verhage
Afwezig : Cindy Dulfer (ziek), Iram Ahmed (niet lekker)

1. Opening en mededelingen
- Iram Ahmed (leerling) heeft zich opgegeven om deel te gaan nemen
aan de MR (zij is tevens ook de enige geweest die zich heeft
aangemeld). Hartstikke fijn dat Iram dit wil doen. Echter is ze er
vandaag niet bij, omdat ze zich niet lekker voelde.
Er wordt nog gekeken of er misschien nog een andere leerling interesse
heeft in de MR, zodat de leerling geleding alsnog door 2 personen (1
stem) ingevuld kan worden
-In de volgende MR vergadering zal er gekeken worden naar het
inspectierapport. De organisatie van de inspectie toezicht is zich qua
werkwijze ontwikkelen. De directeur zal deze in de volgende
vergadering toelichten.
2. Ingezonden stukken
Begroting (directeur)
Taken en bevoegdheden locatiedirecteuren (directeur)
Implementatie gesprekkencyclus (directeur)



Begroting : de begroting is bekeken en besproken. Er wordt een plan
van aanpak gemaakt voor de financiële situatie. Er komt een plan van
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aanpak met een gewijzigde begroting. Deze zal ongeveer eind febr.
2017 voorgelegd worden.
De MR heeft haar vertrouwen uitgesproken naar de directeur over het
proces. Over de begroting geeft de MR een positief advies, tegen de
achtergrond dat de directeur van het bestuur toestemming heeft
gekregen om op deze basis verder te gaan. Op een aantal grote
posten zijn door de directeur 3 aanvragen gedaan bij het bestuur. Eind
febr. 2017 komt er een plan van aanpak met een evt. wijziging van de
begroting. De MR stelt het op prijs als de directeur z.s.m de MR betrekt
als er een wijziging in de begroting plaatsvindt en dat de MR over een
evt. wijziging kan adviseren. Graag willen we hierbij ook de begroting
met de gerealiseerde cijfers van 2016 inzien. Cathy zal deze bij de
directeur opvragen.


De taken en bevoegdheden locatiedirecteuren is afgeleid van het
management statuut van de DHS. De tabel is hierop gebaseerd.



Implementatie gesprekkencyclus : Deze cyclus is vastgelegd in het
statuut van de DHS en goedgekeurd door de GMR. Wel geeft de MR
aan dat het van belang is dat de gespreksleiders een gedegen
opleiding krijgen om deze gesprekken te kunnen voeren.
Notulen afgelopen vergadering
De notulen van 8-12-2017 zijn goedgekeurd.

3. Rondvraag :
Komt er nog een opening van het Piramide college ?
Antw: Er komt een ouderrondleiding op 10 febr. ’17. De feestelijke
opening zal 10 maart ’17 zijn.
4.
Actielijst :
16-1Aan directeur
‘17
begroting cijfers 2016
vragen
16-1Plan van aanpak evt.
’17
gewijzigde begroting
2017 inlezen eind
febr. 2017

Cathy

13-3-2017

MR leden

13-3-2017
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5. Data MR vergaderingen Piramide Podium 17.30 uur-19.30 uur

maandag

29 aug. ‘16

maandag

10 okt. ‘16

maandag

28 nov. ‘16

maandag

16 jan. ‘17

maandag

13 maart ‘17

maandag

15 mei ‘17

maandag

26 juni ’17

