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Notulen MR- vergadering Rafael
Datum

21-11-2019

Voorzitter

Marionne (bij afwezigheid van Arjon)

Notulen

Ida

Aanwezig

Pien (directie), Marionne, Karlijn, Ida

Afwezig met kennisgeving

Jeanette, Jon, Arjon,

Vergadering in aanwezigheid van directie
1. Welkom en mededelingen vaststellen agenda
Marionne heet iedereen welkom op deze vergadering. Er zijn geen mededelingen.
Het punt Arbo plan wordt toegevoegd.
2. Notulen 03-10-2019
Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld en kunnen geplaatst worden op de
site.
3. Actiepunten
Het jaarplan is nog niet gewijzigd. Arjon en Ida gaan hier nu samen naar kijken.
Het jaarverslag staat nog niet op de site. Ida geeft aan wanneer dit alles in orde is en
geplaatst kan worden.
4. Informatie nieuwbouw over de bouw en klankgroep
De stikstof metingen zijn gedaan. De klankbordgroep van de wijk is bij elkaar
geweest. De buurt levert nu eventuele bezwaren in. Wanneer deze zijn behandeld en
we fiat krijgen wat betreft de meting, gaan we echt bouwen. De verwachting is
momenteel dat we in januari gaan bouwen.
5. Begroting school
 De verhuur is toegenomen omdat de BSO is gegroeid.
 Onze orthopedagoog is mede gedetacheerd, dit brengt geld op.
 De stichting heeft het contract met de schoonmaak opgezegd, een tijdje geleden
moest het vooral goedkoper, maar de schoonmaak werd niet naar behoren
uitgevoerd. Er is een nieuwe aanbesteding gedaan.
 Materiele vaste activa: Er wordt vervroegd afgeschreven omdat we in het nieuwe
pand starten met nieuw materiaal.
 Ouderbijdrage: De automatisering maakt het duurder, maar het werkt veel beter.
 Personeelskosten: Er wordt altijd rekening gehouden dat er eventueel een nieuwe
groep opgestart moet worden. Hierdoor is het begrote bedrag hoger. Afgelopen
jaar is hier geen gebruik van gemaakt.
 De investeringskosten die de directie heeft opgegeven zijn goedgekeurd door het
bestuur. Dit staat niet in de begroting, gaat over meerdere jaren uitgegeven
worden. Zo kunnen we geld besteden aan een goede inrichting voor de nieuwe
school.
 Afdracht percentage voor het bestuur is omhoog gegaan. Dit geld wordt veelal
gebruikt voor innovatie binnen de scholen. Deze kosten altijd geld. Een voorbeeld,
technieklessen die gegeven gaan worden op basisscholen vanuit het voortgezet
onderwijs. Pien geeft aan dat deze bedragen goed onderbouwd worden door het
bestuur.
RAFAEL IS ONTSTAAN UIT HET SO VAN DE PR. WILHELMINASCHOOL EN
DE RAFAËLSCHOOL VOOR ZEER MOEILIJK LERENDE KINDEREN (ZML)

6. Terugkoppeling laatste stakingsdag
De stakers zijn afgelopen staking niet geregistreerd. Het bestuur stond volledig achter
de beweegredenen voor deze staking. De besturen zijn gezamenlijk opgetrokken in
deze beweegredenen. Dit jaar zijn de lonen aan de stakers doorbetaald die vanuit de
regering naar de besturen is overgemaakt. De onrust over wel of geen akkoord en
wel of geen staking was lastig voor personeelsleden. Er is geen extra gebruik
gemaakt van de opvang.
7. Voorgenomen fusie stichting Willibrord en PCOU – impact Rafael
In het directeuren overleg van BO en VO is uitgesproken dat ze de fusie toejuichen.
Voor Rafael lijken er geen bezwaren aan te kleven.
 Mededelingen vanuit de directie: Rafael houdt een themaouderavond zoals ieder
jaar. Dit jaar wordt Balans uitgenodigd om de avond te verzorgen.
 Functieboek: Het functieboek van de stichting wordt aangepast. Pien zit in de
stuurgroep om vanuit het speciaal onderwijs te kunnen spreken. Personeelsleden
mogen op eigen titel meepraten binnen deze groep.
 Arboplan: In de vorige vergadering had Pien toegelicht dat dit plan nu door het
bestuur wordt gemaakt en aangevuld met specifieke Rafaelzaken. Wanneer we in
de nieuwe school zitten zal het Arbo plan goed onder de aandacht moeten komen
van school en op de agenda komen van de MR
Vervolg vergadering zonder directie
8. Foto MR
Wordt doorgeschoven
9. Ingekomen stukken
Geen bijzonderheden
10. Terugkoppeling vanuit de achterban
Vriendjes is weer veranderd van eigenaar. Er zijn meerdere veranderingen. Er zijn
enkele vragen die Marionne zal nagaan bij directie en Vriendjes. Er zijn twee
zorgmedewerkers die nu én op school én daarna op Vriendjes werken. Dit is een
mooie ontwikkeling.
11. Vanuit de GMR
Geen berichten momenteel, Arjon afwezig.
12. Vaststellen jaarverslag MR
Deze was op de vorige vergadering al vastgesteld.
13. Vaststellen jaarplan
Er moeten een paar wijzigingen aangebracht worden. Deze zijn niet uitgevoerd.
Aangezien Arjon het voorzitterschap van Marionne heeft overgenomen, zullen
Arjon en Ida dit in orde gaan maken.
14. Informatie ARBO-Jaarplan
Zie hierboven bij punt 7.
15. Scholingsbehoefte
Vraag aan Arjon is of er al voorstellen van cursussen zijn vanuit de GMR
16. Rondvraag afsluiting
Geen vragen
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Actielijst

Einddatum

1.

Notulen en jaarverslag op de site laten plaatsen

Ida

z.s.m.

2.

Aanpassen jaarplan

Arjon Ida

z.s.m.

3.

Agenderen volgende vergadering MR aanbod cursus

Arjon

09-01-2020

4.

Foto MR maken

09-01-2020

2019-2020

Plaats

Aanvang

Donderdag 09-01-2020

Bontekoelaan

19.30 uur

Donderdag 19-03-2020

Bontekoelaan

19.30 uur

Donderdag 28-05-2020

Bontekoelaan

19.30 uur

Donderdag 02-07-2020

Etentje

n.t.b.
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