MedezeggenschapsRaad

Verslag van de vergadering van donderdag 17 januari 2019
Het vooroverleg start om 19.30 uur. aanvang: 20.00 uur

1. opening
2. aantal leerlingen en aantal leerlingen aangemeld
167 + 2 Met de peuterspeelzaal is overleg in het kader van PR.
3. formatieoverzicht personeel per 1 januari jl.
Is uitgedeeld en toegelicht. Per 1 aug. is er mogelijk nog mobiliteit vanuit INOS.
4. RI&E: het plan van aanpak
Het is nog even afwachten hoe INOS met de zeer uitgebreide RI&E verder wil gaan, of
wellicht een ander instrument kiest. Het plan van aanpak staat daarom nog even in de
wacht.
5. landelijke onderwijsstaking op 15 maart
Voor 1 febr. moeten de “vrijdag”-collega’s laten weten of ze willen staken. Dan is er meer
bekend.
De inzet van de staking is meer salaris en minder werkdruk.
6. vervanging (tijdens een eventuele griepgolf)
Een nieuwe concept beleidsnotitie vanuit Phoenix geeft daar voldoende duidelijkheid
over. Deze beleidsnotitie gaat ook richting GMR.
7. schoolbegroting kalenderjaar 2019 hoofdlijnen: advies
De bedoeling is dat de MR de hoofdlijnen nog op papier krijgt. Komt volgende keer terug
op de agenda.
8. tijdpad werkverdelingsplan schooljaar 2019-2020
Februari start met een vergadering voor het hele team.
April op de studiedag ook met het hele team.
Personeelsgeleding MR heeft vooraf instemming op het concept. Wellicht tussendoor al
met de PMR bespreken.

9. GMR nieuws
Het meerjarenbestuursformatieplan is akkoord bij de vakbonden.
Prognose leerlingenaantallen vanuit gemeente Breda op grond van de geboortecijfers.
Werkverdelingsplan
Inzet middelen door stichting Breedsaam, de beheerder van alle schoolgebouwen.
Keuze Arbodienst na 1 augustus
(Integraal) Kind Centrum
10. schoolreis
Vrijdag 12 april gaan we naar Toverland met groep 1 t/m 8. Ook de OR neemt weer een
deel van de kosten voor haar rekening.
Per leerling wordt nu aan de ouders € 20. gevraagd. De kinderen zijn enthousiast. MRouders akkoord. Er is een betalingsregeling. (sparen)
11. rondvraag
Luizenprotocol werkt, zoals is afgesproken.
12. Interne besluitvorming:
Dinsdagavond 5 febr. ontmoetingsdag MR/GMR
Reminder: onze secretaris en voorzitter zijn niet meer verkiesbaar in de MR. Wie nemen dit
vanaf 1 augustus over?
MR vergadering 14 maart
MR vergadering 18 april
MR vergadering 13 juni

