Notulen MR vergadering 30-11-2015
Aanwezig: MR-leden Annemarie van Bergen, Mark Timmermans, Stella Platteschor, Liesbeth
Postma (verslag).
Lucille Braam: reserve MR-lid.

1. Opening en vaststelling van de agenda.
Eindtijd 21.30 uur
2. Voorstellen.
3. Notulen v.v.
Georgette gaat nog na wat er vorig jaar besproken is w.b. de plusgroep, de afspraken, niet alleen
cognitieve doelen, is de doorstroom naar het VO goed ( adviezen etc.).
De notulen zijn vastgesteld en kunnen naar de website.
4. Ingekomen stukken
– Sinterklaasviering. Er is een brief van ouders gekomen. Georgette heeft een reactie gestuurd.
School volgt de lijn van het Sinterklaasjournaal. Goed om dit volgend jaar op tijd in de nieuwsbrief
te zetten. In ieder geval kortsluiten met het Sinterklaasbedrijf. Liesbeth vraagt aan Elly wat de
afspraken zijn.
– Brief van de OPR. De OPR is een overkoepelend orgaan van een groot verzorgingsgebied, heeft
te maken met passend onderwijs. Er zijn vacatures. De termijn voor kandidaatstelling is
verstreken.
5. MR- verkiezingen, hoe nu verder?
Mark heeft alle statuten en reglementen doorgenomen. Er is een overzicht gemaakt van
mogelijke onderwerpen die de MR kan bespreken. (wegzetten in een jaarplan).

1. Het MR-reglement van De Driemaster is hetzelfde als het reglement van alle andere
Josephscholen. Het statuut is te vinden op de website van de Stg. St.Josephscholen. In
hoofdstuk 7 worden de werkzaamheden van de voorzitter en de secretaris beschreven. Er
is geen huishoudelijk reglement. Dit is niet verplicht.
Strikt genomen zijn wij een deelraad . Dit heeft te maken met het feit dat we een
nevenvestiging zijn van de Petrus Canisius. In de statuten staat dat er een MR op de
Driemaster moet zijn van 6 personen (3 ouders en 3 personeelsleden). Navragen bij het
bestuur hoe het zit. De statuten op de website zijn van 2008. Navragen of er nieuwere
statuten zijn. Mark belt met de voorzitter van de GMR, Theo Hendriks.
2. Nadenken over taakverdeling binnen de MR:
a. deelgebied onderwijskundig beleid
b. deelgebied personeelsbeleid
c. deelgebied financiën / begroting
d. deelgebied communicatie
3. Kiezen voorzitter en secretaris MR: Mark Timmermans is voorzitter en Liesbeth Postma de
secretaris.
4. Nadenken over speerpunten:
a. deskundigheidsbevordering MR-leden
b. Uitwerking nieuwe CAO

c. Communicatie
d. SZE
e. Opbrengsten
f. Brede school
g. ICT in het onderwijs
h.......
Ook komt jaarlijks terug: jaarverslag van de MR, begroting van de school, jaarverslag van de
Josephstichting.
We maken een jaarplanning, Mark maakt een voorzetje. Bespreken met Liesbeth.
5. Afvaardiging PCS en 3M naar GMR. Mark gaat op 1-12-2015 naar de GMR vergadering.
De MR-vergadering van 2-2- 2016 gaat onder voorbehoud naar 16-02-2016.
6. Relatie MR en OV. Wie heeft welke verantwoordelijkheid?

6. Vervolg van de cao-vakbondbijeenkomst.
Het team heeft woensdag 25 november een informatieve bijeenkomst gehad met iemand van de
vakbond.
Er is op 1-12-2015 een teambijeenkomst waarin de uitwerking van de nieuwe cao op de agenda
staat.
De nieuwe cao is niet voorgelegd aan de MR. Dit gaat Mark overleggen met Georgette en hij gaat
bij de GMR navragen hoe het e.e.a. op andere scholen is geregeld.

Rondvraag:
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

