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Notulen MR- vergadering Rafael
Datum

23-05-2019

Voorzitter

Arjon

Notulen

Ida

Aanwezig

Pien (directie), Jeanette, Arjon, Jon, Eline, Ida

Afwezig met kennisgeving

Marionne

Vergadering in aanwezigheid van directie
1. Welkom en mededelingen
Arjon heet iedereen welkom op deze vergadering. Marionne kan vanwege haar
werk niet aanwezig zijn.
2. Notulen 21-03-2019
De notulen zijn in orde bevonden en kunnen geplaatst worden op de site.
3. Actiepunten
Arjon schrijft een stukje voor de nieuwsbrief. Dit is de vorige keer niet gelukt.
4. Nieuwbouw
Opnieuw is er uitstel wat betreft de start van de bouw. De gemeente Utrecht is
hierbij aan zet. Ondertussen gaat het maken van de plannen op steeds fijner
niveau gewoon door.
5. Meerjarenformatieplan
Dit plan wordt in orde bevonden. Er zijn geen grote veranderingen.

6. Werkverdelingsplan terugkoppeling evaluatie 2 april

De directie heeft een duidelijke uitleg gegeven aan alle personeelsleden. Het plan
is aangenomen/ goedgekeurd door het personeel.

7. Werkdrukmiddelen
Het personeel heeft kunnen stemmen op welke manier ze extra hulp willen
inzetten. Voorkomend uit het geld dat de regering heeft toegezegd voor komend
jaar. Hier is uitgekomen dat het personeel graag een extra zorgmedewerker zou
willen inzetten. Directie onderzoekt ook of een overlappende rol tussen de
verschillende zorgbieders binnen de school mogelijk is, dit om de kinderen nog
beter te kunnen begeleiden.
8. Professioneel statuut
Nieuw in het onderwijs is het professioneel statuut. Volgend schooljaar zal
inspectie gaan controleren of dit statuut aanwezig is op de scholen. Het statuut
legt voorwaarden vast voor een goede balans in de communicatie tussen bevoegd
gezag en verantwoordelijkheid leraren. Dit statuut is voorgelegd aan de MR. De MR
heeft hier verder geen rol in. Het personeel zal geïnformeerd worden op het
komende locatie overleg.

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

9. Zorgplan samenwerkingsverband
Met alle scholen is er een nieuw systeem. Vanuit iedere school staat beschreven
welke school wat te bieden heeft. Het ziet er overzichtelijk uit. In augustus wordt er
alweer een nieuwe gemaakt. Dan kijken we er opnieuw naar. Het geeft het
samenwerkingsverband meer handvatten.
10. Informatie klachtenregeling
Binnen de school is er een goedwerkende klachtenregeling. Ook zijn er twee
leerkrachten waartoe ouders zich kunnen wenden. Deze namen staan op de site en
in de schoolgids vermeld. Helaas is het nu wel zo dat beide leerkrachten momenteel
werkzaam zijn op de bovenbouw. We wachten de nieuwe groepsindeling even af en
beraden ons later dit seizoen of we hier iets in moeten veranderen of dat we het
waardevol vinden dat deze twee mensen dit blijven doen. Zij hebben twee keer per
jaar een bijeenkomst vanuit de PCOU.
11. Eventuele deelname OPR (ondersteuningsplanraad)

We kiezen er als MR nu niet voor om een afgevaardigde van de Rafael naar de OPR
te laten gaan. In deze raad zit al een lid van de PCOU. Wel zijn we blij met een
afgevaardigde voor de GMR vanuit onze school. Dit in de persoon van Arjon Kalter.
Ons mede MR lid.
Vervolg vergadering zonder directie
12. Ingekomen stukken
Naast de vergaderstukken zijn er verder geen ingekomen stukken
13. Terugkoppeling vanuit de achterban
Eline meldt dat ze een nieuwe functie naast haar leraarschap krijgt. Ze wordt
aangesteld in het nieuwe schooljaar als bouwcoördinator. Ze wil graag van de MR
leden weten of iemand dit een bezwaar vindt aangezien ze dan ook bij het MT
hoort. Niemand vindt dit een bezwaar, ook Eline verwacht niet dat dit tot
problemen binnen de MR zal leiden.
14. Nieuws uit de GMR
 De klachtenregeling wordt ook binnen de GMR doorgelopen, Arjon koppelt
terug naar de GMR dat er een tweejaarlijkse bijeenkomst is voor deze mensen.
 Arjon vraagt feedback voor twee onderwerpen die momenteel binnen het
bestuur aan de orde zijn: seniorenbeleid en gedragscode. Wij lezen met hem
mee de komende periode.
 Ook op het gebied van de AVG is er gesproken over een gedragscode. Hier
worden we t.z.t. over geïnformeerd.
15. Begroting MR vaststellen
De begroting wordt vastgesteld. Er zijn weinig veranderingen. Een groot bedrag
dat de MR besteedde aan het partnerschap met het CNV verdwijnt van de
begroting. Het partnerschap is opgezegd. Dit omdat we denken dat de MR dit
momenteel niet nodig heeft. Wel is er nu budget om eventueel iemand te laten
komen op school wanneer wij of onze achterban ergens niet zelf uitkomen. Of om
ons extra te laten scholen.
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16. De MR volgend seizoen
Jon kan nog één jaar in de MR blijven. Ze heeft er nu vier jaar op zitten en kan
herkozen worden. Jon stelt een brief op die verstuurd gaat worden naar onze
achterban waarin de procedure duidelijk wordt.
17. Vaststellen vergaderdata en plaats afspreken laatste vergadering dit jaar
De data zijn besproken met Jenneke en worden openbaar gemaakt via de
schoolgids. Jon geeft de plaats voor de afsluitende vergadering door.
18. Rondvraag/afsluiting
Ida: Het MR mailadres werkt nog niet naar behoren na de veranderingen binnen
outlook voor de hele school. Ida gaat hiermee aan de slag.
Eline: staan de data vergaderingen op de site? Deze staan niet op de site, maar
wel in de kalender. Eline geeft door dat in de schoolgids komt te staan dat de
vergaderingen openbaar zijn en dat ouders de data kunnen vinden op de
jaarkalender.

Actielijst
1.
2.
3.
4.
5.

Einddatum

MR mailadres
Schoolgids
Stukje nieuwsbrief
Notulen plaatsen
Rondsturen enkele stukken GMR aan MR

Ida
Eline
Arjon
Jeanette
Arjon

zsm
zsm
28-5
zsm
zsm

2018-2019

Plaats

Aanvang

Donderdag 4 juli

De Klub Utrecht

18.30 uur
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