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Datum

9 januari 2018

Voorzitter

Pauline

Notulen

Ida

Aanwezig

Pauline, Ida, Arjen, Jon, Diana en Pien

Afwezig met kennisgeving

Judith

Welkom en mededelingen: Pauline heet iedereen welkom. Er zijn geen
mededelingen
Notulen 3 oktober: Zijn bij deze goedgekeurd.
Actielijst: Alle taken zijn uitgevoerd.
Nieuwbouw (huisvesting/gym): De acties richting gemeente hebben tot resultaten
geleid. We krijgen twee gymzalen en de extra lokalen worden direct bijgebouwd.
Dit is wat we als school beoogden. Een aangepast plan is ontstaan m.b.v. de
nieuwe stedenbouwkundige, met daarin o.a. het voorstel om de gymzalen op de
eerste verdieping te doen. De nieuwere tekeningen geven meer ruimte en zullen
waarschijnlijk de definitieve tekening worden.
Schoolplan 2018-2022: In augustus komt het nieuwe schoolplan uit (vierjaarlijks).
Alle personeelsleden hebben hierbij inbreng gehad tijdens een studiedag.
Informatieboekje: Het jaarlijkse informatieboekje moet nu opnieuw gedrukt
worden. Enkele aanpassingen zijn gedaan. MR leden lezen het na.
Levensbeschouwing/identiteit: Bijzonder neutrale school is wat we graag zien, het
bestuur zal de uitkomsten van de verschillende scholen verzamelen, de Raad van
Toezicht zal hierover een uitspraak doen.
Kwaliteitszorgsysteem: Er is een nieuw toezichtkader, de inspectie zal
waarschijnlijk dit jaar komen. De speciale scholen zullen onderling in het kader van
“Samen voor goud” een audit doen, om ons voor te bereiden op de nieuwe manier
van kijken door het toezichtkader.

ZONDER DIRECTIE
9.

MR verkiezingen: 2 PMR, 2 OMR. Pauline en Ida zullen hiervoor voorwerk doen.
Voor de zomer hopen we nieuwe leden te kunnen aannemen via stemming of
zonder stemming wanneer er evenveel opgaven zijn als er nodig zijn.
10. GMR: op de agenda van de GMR stonden: Vakantierooster, mobiliteitsbeleid binnen
de stichting en de begroting. Ook worden er acties ondernomen om de GMR weer
zichtbaar te maken. Binnen de teamgeleding worden mensen gevraagd. Er is weer
een personeelslid vanuit STIP aangesteld binnen de GMR. Cursusaanbod vanuit de
GMR staat hoog op het wensenlijstje, daar zijn wij blij mee. Wat betreft beleid naar
aanleiding van de staking: juridisch hoeft er niet te worden uitbetaald aan
personeelsleden. Het geld wat wel binnen komt vanuit de overheid, wordt wel
besteed aan de diverse scholen, hier is helaas nog geen duidelijk plan voor. We
vragen Arjan dit opnieuw in te brengen in de GMR.
11. 12 december 2017 (stakingsdag): Ouders hebben wisselend gereageerd op de
stakingsdag. Er is geen gebruik gemaakt van de betaalde opvang van Reinaerde.

RAFAEL IS ONTSTAAN UIT HET SO VAN DE PR. WILHELMINASCHOOL EN
DE RAFAËLSCHOOL VOOR ZEER MOEILIJK LERENDE KINDEREN (ZML)

12. Inventariseren scholingsbehoefte MR: Wanneer er meerdere nieuwe mensen in de
MR komen, heeft het onze voorkeur om de basiscursus opnieuw aan te laten
bieden. We zullen dus deze beslissing pas later nemen.
13. Rondvraag/afsluiting: Er zijn geen vragen, Pauline sluit de vergadering af.

Actielijst
1.

Notulen plaatsen op de site

Diana

2.

Voorbereiden nieuwe MR leden

Pauline en Ida

3.

GMR: ingehouden loon van stakende medewerkers

Arjen

MR-vergadering schooljaar 2017-2018 locatie Bontekoelaan.
Aanvang vergaderingen: 20:00

2017-2018
20 maart
29 mei
26 juni (elders)
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