MR De Witte Vogel, 2018-2019
Notulen Vergadering 22 januari 2019
20.00 - 22.00 uur De Witte Vogel
Telefoonnummer bij afwezigheid 070-3888850
20.00
20.10

Welkom
Mededelingen leden/voorzitter/teamleiders/
R en F,

Welkom P, F, zij stellen zich voor.
R en F zijn informerend en adviserend aanwezig, geen lid MR.
Voorkeur voor MR leden is zowel ouders uit SO als ook VSO, het is alleen moeilijk, hier ouders
voor te vinden.
T wil wel bij MR blijven en stopt met de GMR, na een positieve aanmelding bij de Pabo.
Mededelingen R:
F en R vragen mee te brainstormen over een managementstructuur door de MR. i.v.m. het
groeien van de school en de nieuwe organisatiestructuur.
Volgende MR-vergadering is op dinsdag 26-3-19.
T: GMR-vergadering afgelopen week: GMR-statuut en reglement in lijn met de MR en GMR.
Nieuwe Arbodienst verzuimregisseurs akkoord door GMR.
Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering aangevraagd voor alle medewerkers van
Resonans. (Loyalis)
31-12-18 is de fusie rond en gaan we verder als Resonans.
We hebben een nieuw administratiekantoor, Groenendijk.
Er is een nieuwe organisatiestructuur door de fusie.

20.20

Notulen

20.25

Stand van zaken Fusie,

20.35

Concept Begroting 2019

Dak, het lek is gevonden.
Vrienden van DWV, er zijn nog geen ouders die zich hebben aangemeld.
Notulen zijn goedgekeurd.
Fusie is afgerond. Bij de MR zullen B en J 1 x p j aanwezig zijn en zullen worden uitgenodigd
voor volgende vergadering. M..v.W (unit manager Basalt) zal worden uitgenodigd om kennis mee
te maken.
B nog mee bezig. Splitsing in afdeling SO en VSO, heeft iets meer tijd nodig.

21:00
21:10
21:25

Pauze
Ouder betrokkenheid
Ziekteverzuim (besloten)

Stand van zaken
Aan einde bespreken
De openbare notulen worden gecontroleerd op privacyrichtlijnen voordat ze openbaar worden
gemaakt. Langdurig zieke zijn vervangen. Ziektevervanging is nog op te vangen door een kleine
overcapaciteit. Alleen de vrijdag voor de kerstvakantie was een uitzondering hierop. Deze dag
zijn de ouders gevraagd of ze kinderen mogelijk thuis kunnen houden.
Het is nog niet nodig geweest om groepen te verdelen dit schooljaar.
Over het ziekteverzuim van Basalt is nog veel onduidelijk en krijgen we niet veel over te horen.
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21:30

MR-regelement

21:40
21:50

MR-statuut
Wat verder ter tafel komt.

22:00

Afsluiting vergadering

MR
Personeel
T
(GMR jan 2016-jan 2019)
C
L,

Personeelsgeleding doet
intrede per augustus

R weet dat ze bij Basalt hier ook veel mee bezig zijn.
Bij het SO lukt het nog steeds met de flexibele medewerking van medewerkers en kleine over
capaciteit op sommige dagen.
Geen stijgende lijn met ziekte verzuim.
T : over de staking van het onderwijs van 15 maart, horen we zo snel mogelijk hoe het opgelost
gaat worden
Beter leesbaar huishoudelijk regelement op tafel, is goedgekeurd en kan op de website.
Reglement voor MR
Medezeggenschapsregelement, nieuwe organisatie.
Ouderbetrokkenheid C heeft wat vraagtekens over haar rol nog binnen de MR en hoe nu verder.
P is wel betrokken, hij merkt dat ouders weinig betrokken zijn bij deze school.
P wil wel de volgende vergadering bijwonen.
Volgende vergadering 26-3-19.

Datum intrede/uittrede
Aug 2018-aug 2021

Ouder
M (februari 2018)

Datum intrede/uittrede
(jan) 2018-jan 2020

(aug) -2018 -aug 2021
(aug)- 2016-aug 2019

C (juli 14)
P(januari 2019

(jan) 2015-jan 2021
(jan) 2019-jan 2022

Oudergeleding doet
intrede per januari
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