Medezeggenschapsraad Tafelronde
Aanwezig
Afwezig
Datum
Waar

Bernadette, Ingrid, Agnes, Martijn, Manon

Datum

Actiepunt uit notulen d.d. vorige vergadering

Wie

24-11-2015
27-11-2015

Voorstel Enquête
Draaiboek met data m.b.t. andere schooltijden
Navragen of Martijn eventueel in de GMR mag.
Schoolgids 2015 - 2016
LB aanstellingen terug laten komen op de agenda in schooljaar 2015-2016

Agnes, Manon
Hans
Hans

Agendapunt

Wie

Opening
MR
Mededelingen

Bern.

Tafelronde locatie Koning Karelpad 19.30-21.30

Toelichting

Bijl Notulen

Notulen d.d. 10 sept. 2014

Extra agenda punt: verkiezingen Joris locatie. Twee
kandidaten worden gemaild door Martijn.
Verkiezingen of herhaalde oproep.
Klacht binnen gekomen, hij is weer ingetrokken. Dit
hebben wij als MR van de KPOA ontvangen.
De inhoudt van de klacht is ons niet bekend.

Mededelingen

Vorige vergadering
Andere schooltijden

Begroting

De sfeer en de veiligheid, in de school, van de leerlingen behoeft nog aandacht.

Agnes /
Manon
Bern /
Janneke

Ter overleg
Inhoud en vragen voldoende voor de komende
enquête?
Ter informatie
Op het moment van deze vergadering hebben Janneke/Bernadette 2 gesprekken met Hans gevoerd

X

X

Samen met Hans besproken.

over de begroting.
Notulen d.d. 17/11/15

Manon

Ter overleg
Aanpassingen, aanvullingen?

MR + directie
Notulen d.d. 17/11/15

Manon

Ter vaststelling

Andere schooltijden

Begroting

X

Notulen vastgesteld.

Agnes /
Manon

Ter vaststelling
Is inhoud en aantal vragen afdoende voor de eerste
enquête rond andere schooltijden?

X

Hans

Hans heeft de enquête aangevuld en aangepast.
Voorstel bespreken.

X

MR

Voorstel draaiboek vervolg:
Sonderen draagvlak team op 26-11 > positief.
Week 2:
Aankondiging brief en ouderavond in het Ridderspoor
Week 3:
Brief versturen
Week 5:
Ouderavond: 3 februari > MR is aanwezig.
Aansluitend informatie naar betrokken ouders sturen.
Week 6:
Enquête in de week van 8 februari uitzetten
1 Maart:
Besluit MR.
Ter advisering MR
De begroting is aan Janneke en Bernadette toegelicht. Meerjarige uitgangspunten van de begroting
zijn om de personele inzet maximaal te houden en
materieel, waar mogelijk, kosten te beperken. Ook
zijn er kosten gereserveerd voor de ontwikkeling
van de school, aansluitend bij het schoolondernemingsplan.

Samen met Hans besproken.

Actie Manon:
Notulen op de website plaatsen.
Enquête Hans is aangepast en deze zal onder de ouders verspreid worden.
Hans zal ook ouders moeten informeren die misschien
verwachtten dat er komend schooljaar al een vijf gelijke dagen model zal komen.
Mogelijk de algemene ouderavond op een andere plek
plaats laten vinden. Datum: 03-02-2015
Tijd: 20.00 - 21.30
Afhankelijk van beschikbaarheid bij het bestuursbureau. Er is dan ook een mogelijkheid op 02-02-2015

Aanwezigheid MR:
03-02-2016 Bernadette, Manon, Agnes, Martijn

Mogelijk heeft Hans 12 januari al antwoordt of de begroting goed gekeurd is. Anders zal dit in de volgende
vergadering besproken worden.
Wanneer Hans de begroting rond heeft, zal hij dit met
het team delen.

LB-aanstellingen

MR

Taakbeleid gesprekken met team

MR

Ter informatie
Quote uit het jaarplan: Na realisatie van de nieuwe
organisatie met deskundigen en/of specialisten de
procedure voorbereiden voor het aanstellen in LB.
Het lopende proces met Passerel zal ook inzichten
geven over de wenselijke organisatie voor onze
school. We verwachten dat we het komende
schooljaar op dit gebied stappen kunnen zetten.
Hierbij is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden van deskundigen en/of specialisten helder
beschreven zijn. De LB procedure kan aansluitend
gestart worden. Belangrijk is om hierbij te onderzoeken of de inzet van deskundigen en/of specialisten een taak of functie is. Een aanstelling in LB kan
immers niet ongedaan worden….
Ter informatie
De taakgesprekken zijn grotendeels afgerond. Ze
zijn plezierig en verhelderend verlopen. De vraag
om te reflecteren op het gesprek werd vrijwel unaniem met “prima” beantwoord.
Punt van aandacht blijft dat veel teamleden zich
nog te weinig realiseren dat er door de nieuwe CAO
meer werkdagen zijn dan alleen de lesdagen. Het
anders plannen van het werk door in lesvrije weken
(vakanties) te werken vraagt nog gewenning. Hierdoor worden werkweken nog steeds als lang ervaren.

Tafelmanieren

Hans

De ruimte in het huidige taakbeleid van de Tafelronde, waarbij geen vaste werkdagen gepland zijn,
kan hierop aangepast worden. Er zijn voorbeelden
van andere KPOA scholen waar alle werkdagen
voorafgaand aan het schooljaar ingepland worden.
Sonderen mening PMR
Ter informatie
“Tafelmanieren” is een nieuwe versie van het “medewerkersboekje”, dat ten tijde van Dorien in gebruik was. Doel van de Tafelmanieren is om helder-

Bernadette & Manon maken hier nog één versie van
en koppelen dit terug naar Hans.
|

heid te verschaffen over verwachtingen naar elkaar,
met als doel om een prettige school te zijn vooriedereen.

ParnasSys Pilot

GMR lid

MR

MR

De eerdere opmerkingen van MR leden zijn, waar
wenslijk, verwerkt. Aansluitend hebben Agnes en
Hans het document doorgenomen, waarna het
opnieuw is aangepast. In rood zijn nog een paar
nieuwe delen toegevoegd.
Stand van zaken
Omdat De Tafelronde een deskundige eigen ICT-er
heeft relatief snel stappen gezet met ParnasSys.
Nu de IB-ers uitgevallen zijn worden er voorlopig
nog maar kleine stapjes gezet.

Mag Martijn in de GMR? Is ouder. Zou teamlid moeten zijn volgens Yvette.
Hans: vraag ligt nog voor bij de voorzitter van de
GMR.

Bernadette, Manon & Hans denken dan na over het
communiceren naar het team, ouders en leerlingen.

De vervangende IB’ers hebben veel ideeën rondom
Parnassys, dit wordt besproken met ICT, IB en MT.
Denk hierbij aan de wensen van de leerkracht.
Vraag: wanneer krijgen ouders inzage in bepaalde
zaken? Hier heeft Hans nog geen antwoord op, omdat
alle documenten nog niet in Parnassys staan.
Dit antwoord volgt.

Reflectie
Sluiting

Datum

Actiepunt

Wie

Bernadette en Manon kijken naar notulen 6-10-2015
Notulen op de website plaatsen
Onderzoeken of de algemene ouderavond op het bestuursbureau gehouden kan worden.
Tafelmanieren boekje specificeren

Bernadette/Manon
Manon
Hans
Bernadette/Manon

