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Notulen MR- vergadering Rafael
Datum

20-03-2018

Voorzitter

Pauline

Notulen

Ida
Pauline, Ida, Diana, Jon.

Aanwezig

Pien (Directie tijdens gezamenlijk deel)

Afwezig met kennisgeving

Judith, Arjen

Vergadering in aanwezigheid van directie.
1. Welkom
Pauline heet iedereen welkom op deze vergadering.
2. Mededelingen
Geen
3. Notulen 3 oktober 2017
De notulen worden goedgekeurd.
4. Actielijst
Alle actiepunten zijn gedaan.
5. Nieuwbouw, informatie over de bouw van Simone van ABC nova
Simone begeleidt vanuit het projectbureau abcnova het gehele project van de
bouw van onze school. Ze vertelt onder andere over het proces van de
bestemmingsplanwijziging. We kijken naar het schetsontwerp, wat al heel ver
uitgewerkt is. We zien duidelijk hoe de verkeersstromen gaan lopen. Een veilige
route voor busjes en auto’s. 28 maart is er weer een bewonersavond voor de
buurt. Dat wat de buurt de vorige keer heeft ingebracht wordt dan verder
toegelicht. Pauline en Diana zullen hierbij aanwezig zijn vanuit de MR. Afhankelijk
of er een lange of korte procedure gevolgd moet worden, kan de bouw beginnen
na de zomer of later. We zijn heel blij dat we voldoende lokalen en twee gymzalen
krijgen. Als er een voorlopig ontwerp is gaat de klankbordgroep in werking.
6. Schoolplan 2018-2022
Hier wordt nog aan gewerkt.
7. Staking december 2017 en maart 2018, waar wordt het niet-uitgekeerde loon aan
besteed?
Ons bestuur heeft ervoor gekozen om het loon, dat wel ontvangen is van het rijk,
niet uit te betalen aan stakend personeel. Dit in tegenstelling tot veel andere
besturen. Scholen krijgen volgend jaar vanuit het rijk een budget om de werkdruk
te verlagen. Het geld dat is ingehouden op de stakende collega’s wordt hier bij
gevoegd. Voor het eerste jaar zal het bedrag voor werkdruk vermindering
ongeveer 30.000,- zijn. MR heeft instemmingsrecht op welke manier het geld
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besteed gaat worden. Komende algemene personeelsvergadering zal hierover
gebrainstormd worden met het personeel.
8. Akkoord verminderen van de werkdruk in het basisonderwijs. Bestedingsplan voor
de inzet van de middelen
Zie hierboven
9. Formatieplan
Er is aan elk personeelslid gevraagd wat zijn of haar voorkeuren en/of
veranderingen zijn voor het komende schooljaar, daarna kan op korte termijn een
nieuw plaatje gemaakt worden voor volgend jaar.
Vervolg vergadering zonder directie.
10. MR verkiezingen, gegadigde ouders
Arjon Kalter, vader van Tobias van groep Kat, Marionne Lips, moeder van Mayla uit
Kikker. Personeel: Eline Vernooij heeft zich opgegeven en twee personeelsleden
denken er over na. Pauline neemt contact met iedereen op.
11. GMR
Arjen is niet aanwezig. Hij heeft vanavond GMR vergadering elders.
12. Inventariseren scholingsbehoefte MR
We willen graag via het CNV de basiscursus doen. Wanneer duidelijk is wie er in de
MR komen, zullen we zo spoedig mogelijk een datum afspreken met de nieuwe
leden.
13. Rondvraag/afsluiting
Geen vragen.

Actielijst
1. Bewonersavond 28 maart
2. Datum afspreken cursus Jon CNV
3. Stukje nieuwsbrief + notulen plaatsen

Pauline, Diana
Jon
Diana
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