Medezeggenschapsraad Tafelronde
Aanwezig
Afwezig
Datum
Waar

Desiree, Hans, Ingrid, Bernadette, Janneke, Manon, Agnes, Martijn
17-11-2015
Tafelronde locatie Koning Karelpad 19.30-21.30

Datum

Actiepunt uit notulen d.d. vorige vergadering

Wie

17-11-2015
03-11-2015
16-10-2015
27-10-2015

Agenderen volgende agenda 17-11: medewerkersboekje, site/MR info, communicatie, GMR
Extra vergadering vijf gelijken dagen model 3-11-2015
Stemming rondom taakbeleid.
Afspraak plannen over de inhoud van de N&N

17-11-2015
17-11-2015
17-11-2015

Begroting OR-en op website
Schoolgids 2015 - 2016
LB aanstellingen terug laten komen op de agenda in schooljaar 2015-2016
Site MR stukje aanpassen
communicatie rond invoering 5 GDM
Voorzet enquete 5 GDM
Visie en tijdpad 5 GDM

Bernadette
Allen
Bernadette
Bernadette/
Manon
Hans

Agendapunt

Wie

Opening
MR
Mededelingen
Notulen 06-10-2015
Teambelasting

Bern.

Toelichting

bijl

Hans/Ingrid
Agnes/Martijn
Hans

Notulen

Notulen d.d. 10 sept. 2014
x
Martijn

Martijn heeft een aantal vragen betr. de
belastbaarheid van het team en komende
(grote) aanpassing i.v.m. 5 gelijke dagen
model. Als vragen niet (voldoende) beantwoord kunnen worden, zullen we vragen
formuleren voor het tweede deel van de

Notulen 6-11-2015 aangepast.
Is het wel verstandig om een grote beslissing te nemen
rondom andere schooltijden in een zwaar belaste organisatie.
Baart ons zorgen dat de intern begeleiders beide afwezig zijn.

5 GDM

Agnes/Martijn

Ingrid

vergadering voor directie
Ter bepaling inhoud
N.a.v. inbreng van enquêtes via directie,
vormen we een beeld van de vragen die de
MR in de enquête willen hebben.
Ter informatie
Communicatie

x

Enquête is lastig. Agnes had het idee dat het vijf gelijken dagen model al beslist is. Dit is echter niet het geval. Er moet gevraagd worden of ouders het eens zijn
met andere schooltijden of niet.
Kwam in de knoei met de pauze vraagstelling. Eindtijd
is vastgelegd op 14.30. Door de korte pauze van
45min. stuur je aan op een continurooster.
Tip Martijn: drie keuzes geven aan ouders voor deze
enquête bent u voor vijf gelijken dagen model met thuis
lunchen, 5 gelijken dagenmodel met op school luchen
of geen verandering?
Het KPOA basisformulier is verplicht. Deze vinden we
te mager.

x

Kijken naar de zin over het vijf gelijken dagen model.

MR + directie
Notulen 06-10-2015

20.15 uur
MR

Ter vaststelling

Teambelasting

MR

Ter informatie

Hans geeft aan dat we vorige vergadering besloten
hebben dat we er mee door gaan.
Voor de school is het heel belangrijk om hier mee door
te gaan. Ook om gelijkheid te creëren binnen een team.

Taakbeleidgesprekken

Hans

Ter Informatie (voortgang)
Ruimte voor GMR-lidmaatschap?
Het grootste deel van de taakbeleidgesprekken is gevoerd. Het zijn open en onderzoekende gesprekken waarbij iedereen
aan het eind bij de reflectie op het gesprek
aangeeft dat het een prima gesprek was.

Geen gegadigde voor de GMR.

De verkorting van de werkweek naar 40
uur levert meer werkdagen op. Omdat ons
taakbeleid geen verplichte werkdagen
kent (op een aantal andere scholen wel)
wordt door collega’s nog vaak alleen in

MR is geïnformeerd.

lesweken gerekend. Collega’s hebben bij
ons zelf de keus wanneer ze werken, een
werkdag kan daardoor langer of op een
ander moment zijn. Het is belangrijk om dit
ook mee te nemen bij het tijdschrijven.
In de gesprekken is ook uitleg gegeven
over de komende invulling van “duurzame
inzetbaarheid”. Die moet vanaf volgend
schooljaar wél ingevuld worden.

Traject Passerel

Hans

Schoolondernemingsplan / jaarplan
2015-2106

Hans

Tot nu toe heeft niemand aangegeven
belangstelling te hebben voor het GMR
lidmaatschap
Ter informatie
De Tafelronde krijgt begeleiding door bureau Passerel. Er zal aan 3 zaken gewerkt
worden: 1. de teamspirit en een professionele omgang met elkaar, 2. de effectiviteit
van het MT en 3. de effectiviteit van de
organisatie.
Ter instemming PMR?
Hangende het traject met Passerel zijn
daarom een flink aantal onderwerpen uit
het jaarplan uitgesteld.

Mogelijkheid tot meedenken rondom passerel van de
vervangende Interne begeleiders.

x

OMR spreekt de zorgen uit over de geschrapte punten
rondom SEO en het feit dat SEO direct gekoppeld is
aan de identiteit van de school.
Moet je dit wel aan elkaar koppelen?
Laat de SEO voortkomen uit de katholieke school.

5 GDM
- enquête

Agnes/Martijn

Ter bepaling inhoud
n.a.v. eerste deel vergadering

x

- tijdpad + communicatie

Hans

In bijlage de stukken voor communicatie
naar de ouders die Ingrid en Hans hebben

x

Het tweede document is samengevat de informatie van
de ouderavond. De vragen van de enquête moeten
aansluiten op dit document.
We implementeren alleen de vrijdagmiddag.
Vraag 1: Welke locatie

gemaakt. Het betreft concepten voor een
brief en de ouders krijgen en de inhoud
van de ouderavond.
In de brief zijn nog 2 aanvullingen opgenomen om te bespreken. Ze gaan over het
gelijktrekken van de lestijden op woensdag voor de OB en BB.
Het tijdspad samen bepalen. De stappen
zouden er dan als volgt uitzien:
1. communicatie en overleg met het
team;
2. aankondiging brief en ouderavond in
Het Ridderspoor;
3. ouderavond;
4. brief naar alle ouders met de info van
de ouderavond;
5. aankondiging enquête in Het Ridderspoor;
6. enquête;
7. besluitvorming in de MR;
8. communicatie naar ouders.
Voorstel is om het traject eind januari en
begin februari af te ronden. Dat is een half
jaar voor het komende schooljaar.
Teldatum

MR

Begroting

Hans

Ter informatie
Op de teldatum waren er 463 leerlingen
ingeschreven. De bekostigingsgegevens
zijn onder de agenda meerjarig weergegeven.
voorstel
We hebben inmiddels een concept begroting. Er is weinig tijd om die met de MR te

Vraag 2: Welke groep(en) zit uw kind?
Vraag 3: bent u voor vijf gelijken dagen model, 5 gelijken dagenmodel met een continurooster of geen verandering?
Graag aan de MR mailen 24-11 Agnes en Manon een
voorstel enquête aangepast op het tweede document
van Hans. Voor 1-12 MR inlichten.
Hans informeert 26-11 het team over dit traject.
Week 1: aankondiging brief en ouderavond
Week 2: aankondiging brief
Week 3: Brief versturen
Week 5: Ouderavond: eerste week van 1 februari
Week 6: Enquête in de week van 8 februari uitzetten
Op 1 maart een besluit nemen op de MR vergadering.
Bij de ouderavond is de MR aanwezig.

bespreken. Voorstel hiervoor: met een
gemandateerde MR commissie oppakken.
Reflectie

Agnes heeft de Joris kandidaten een mail gestuurd. Ze
krijgt daar deze week bericht over.

Sluiting

Datum

Actiepunt

Wie

24-11-2015

Voorstel Enquête

27-11-2015

Draaiboek met data m.b.t. andere schooltijden
Navragen of Martijn eventueel in de GMR mag.

Agenes, Manon
Hans
Hans

