Medezeggenschapraad

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

Notulen MR vergadering 13-3-2017
Aanwezig : Cathy Goose, Petra Verhage, Sjors Beijer,
Marijke Princen, Cindy Dulfer, Iram Ahmed, Dick Rensen (tot
18.45 uur)
Voorzitter : Cathy Goose
Notulist : Petra Verhage
Afwezig : Sjoerd Eisma, Martijn Klem

1. Opening en mededelingen
-

Er staan 2 zaken op de planning van vandaag :
Plan van aanpak financiën en het inspectierapport.
2. Ingezonden stukken
Plan van aanpak financiën (V)SO De Piramide 2017 (directeur). Het plan
van aanpak financiën is voor nu een brugstuk en evt. kunnen er nog
wijzigingen plaatsvinden in de begroting.
De leden van de MR hebben een aantal vragen over het plan van
aanpak financiën. De directeur heeft n.a.v het plan een aantal zaken
uitgelegd:
- We hebben externe partijen nodig om de knelpunten op te lossen. Als
de knelpunten worden opgelost zullen de voorstellen in het plan van
aanpak financiën alsnog niet veranderen om de tekorten op te
kunnen lossen.
- Er heeft een technische correctie plaatsgevonden m.b.t een
zwembad die in de begroting voorheen was meegenomen.
- Er is een begroting 2015 en 2016 aanwezig en deze heeft de MR
ingezien. De MR heeft gevraagd om de rekeningresultaten in de
begrotingen van 2015 en 2016. Het is ingewikkeld om de posten en
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-

jaarrekeningen te vergelijken met elkaar in de begroting van 2015
/2016 en 2017. De directeur geeft aan dat hij geen tijd heeft om deze
vergelijkingen van posten en jaarrekeningen aan ons te laten zien. Het
is een te ingewikkeld systeem. De directeur heeft eind 2016 een
analyse gemaakt waardoor de tekorten van de Piramide zijn ontstaan.
Deze heeft de MR ingezien. De tekorten blijven hetzelfde.
In het financieel plan van aanpak staat dat de inhuur van Sophia
revalidatie centrum wordt met 40 % bezuinigd. Uitleg directeur : het is
belangrijk om zoveel mogelijk te vermijden om te bezuinigen op eigen
personeel voor de Piramide. Er is nog genoeg ruimte gebleven om
therapieën in te kopen vanuit het Sophia
We missen wel een overzicht wat er voorheen geïnvesteerd is m.b.t
inkopen therapieën. De directeur zal kijken om de uitgaven hierin
scherper en inzichtelijker te maken voor de MR.

-

-

-

Er wordt in het plan van aanpak financiën voorgesteld om de
begroting in te stellen op basis van 6 groepen in het SO. Er wordt nl een
daling verwacht mbt het aantal leerlingen in het SO. De daling van het
leerling aantal heeft ook te maken met LG of LZ indicatie en hiervoor
de bekostiging.
Vraag van de MR: er vindt een bezuiniging plaats m.b.t fte.
Het is de MR opgevallen dat o.a. de ZOCO, IB uitbreiding heeft
gekregen van uren. De directeur geeft aan dat dit te maken heeft met
de verschuivingen van de nieuwe management en
organisatiestructuur. Van de herverdeling van deze uren is de MR niet
op de hoogte gebracht en heeft dus geen instemming gegeven. De
herverdelingen zijn inmiddels wel toegekend en toegepast.
De financiën van het AB-team worden sinds 1 januari 2017 geboekt op
een eigen kostendrager. Aan de lastenkant gaat het hierbij alleen om
de salariskosten. Voorstel is vanaf 1 januari 2018 de integrale kosten
van het AB-team op deze kostendrager te boeken en deze integraal
op te nemen in de financiële doelstelling voor het AB-team. Vraag
vanuit de MR is : *De directeur heeft dit voorstel op papier naar de
teamleider AB gestuurd, maar had de teamleider niet bij de
gesprekken aanwezig moeten zijn waarbij dit besproken werd?
*Wat doet de directie eraan om hierin een positief saldo te krijgen?
*Wat zijn de consequenties voor het AB-team wanneer de kosten
hoger zijn dan de baten? (dit geldt ook voor het Piramide Podium)
De MR zal deze vragen in de volgende vergadering aan de directeur
stellen.

-

In de bijlage wordt gesproken over duurzame inzetbaarheid en
professionalisering. Wanneer deze niet door de medewerker ingevuld
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worden, blijven deze uren over voor andere taken van de
medewerker. De overblijvende uren worden verdeeld over
schooltaken en kerntaken. De MR is van mening dat er goed gekeken
moet worden naar welk model we willen m.b.t duurzame
inzetbaarheid. Hier komt de MR nog op terug.
Conclusie :
-

De MR geeft aan dat het een goed idee is om een extra vergadering
in te lassen waarbij de directeur een deel van de tijd aanwezig is. De
indruk van de MR indruk is dat de directeur hard en goed werkt aan
de financiële herstructurering die nodig is, met name door nieuwe
omstandigheden en erfenissen uit het verleden. Tegelijk vinden wij het
belangrijk dat de directeur de MR meeneemt in dit proces. Twee
redenen. Ten eerste kan onze insteek hem helpen in dit traject. Ten
tweede, en belangrijker, hebben bezuinigen impact op de kwaliteit
van onderwijs en zorg. We willen dus niet alleen meegenomen worden
in de cijfers, maar juist ook in de consequenties voor de leerlingen.
3.
Inspectierapport
Ivm tijdgebrek is het inspectierapport niet besproken. Dit wordt
verschoven naar de volgende MR vergadering.
4.
Rondvraag
Voorstel is om tussentijds nog een keer om de tafel te gaan met de MR.
Voorstel is 27 maart 2017. De voorzitter zal dit voorstellen aan de
andere leden van de MR die vandaag afwezig waren
Notulen afgelopen vergadering
16-1-2017 is goedgekeurd

5.

Actielijst :

16-1‘17

Aan directeur
begroting cijfers 2016
vragen

Cathy

16-1’17

Plan van aanpak evt. MR leden
gewijzigde begroting
2017 inlezen eind febr.
2017

13-3-2017

13-3-2017
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6.

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

27 maart ’17
(ingelast)

maandag

15 mei ‘17

maandag

26 juni ’17

