Medezeggenschapsraad
SBO Zonnesteen
Telefoon:
E-mail:

Generaal Smutslaan 11
5021 XA Tilburg
013-5424094/ 5420364
MR@sbozonnesteen.nl

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad
Datum
: 18 december 2019 aanvang 19.30 uur
1. Opening
2. Notulen van 11 september 2019
Notulen worden goedgekeurd.
Post
Ingekomen:

mail GMR verslagen
Mail OPR
Mail verslag RvT
Mail uitnodiging GMR
Kerstkaart OOP

Uitgaande:
3. Mededelingen
School
Pilot samenwerking Traverse en Zonnesteen: komt voort uit de vraag hoe krijgen
de kinderen die bij Traverse wonen de extra zorg die ze nodig hebben.
Staking in januari 2020: we weten nog niet hoe dit gaat lopen.
Sinterklaasviering was erg geslaagd
De kerstviering zit er aan te komen en belooft gezellig te worden.
ZS is na de zomervakantie erg gegroeid.
Na de kerstvakantie start er een nieuwe groep: een onderbouwgroep: Lisa Bredo.
Er komen best veel mensen kijken op ZS om zich te laten informeren over hoe
het hier gaat.
Twan zou met pensioen gaan, maar . . . hij blijft voor 1,5 dag op ZS werken.
Anneke gaat 4 dagen werken.
Vacature maatschappelijk werk is ingevuld: Ilse Brok-Knippen
Vacature onderwijsassistente is ook ingevuld: Chantal Kuhnen
Bestuur
zie verslag RvT
GMR
Zie verslag
4. Financiën AC
Er is een nieuwe begroting;
Rik stuurt die nog door dan kunnen we die volgende keer bespreken
Een aantal posten zijn aangepast.

5. Werkverdelingsplan staza
Hans, Petra, Monique en Inge gaan dit plan samen bekijken .
6. RI&E (informatief)
Ton en Inge hadden al veel voorwerk verricht.
Samen met een controleur is de RI&E gedaan.
Het verslag wordt nog toegestuurd.
7. Begroting 2020 (informatief)
In concept in deze klaar.
Er is financieel ruimte voor 2 fulltime banen.
Er is nu een min van ongeveer €24.000,- Dit is dus erg ingelopen op vorig jaar.
(min €160.000,-) Dit komt door de stijging van het aantal leerlingen.
De realisatie van 2019 komt waarschijnlijk rond €0,Er moet rekening gehouden worden met natuurlijk verloop van personeel en
aanmelding van nieuwe leerlingen. Dit loopt niet synchroon met elkaar.
RvT staat achter het beleid.
8. Kwaliteitsstandaarden staza (informatief)
Deze worden gereorganiseerd en tegen nieuwe kwaliteitseisen (van het bestuur)
afgezet.
We hebben gemerkt dat we als school kunnen groeien op het gebied van cyclisch
en planmatig werken.
Bv het afzetten van IQ/capaciteiten tegen behaald niveau en de reden van afwijkingen en hoe daar mee verder te gaan.
De controle van deze standaarden wordt in maart door de inspectie gedaan.
De inspectie gaat eerst naar de bestuurder om daar te beginnen met de controle
en daarna wordt een keuze gemaakt uit de te bezoeken scholen.
9. Weekbrief
Werkverdelingsplan is besproken.
RI&E is geweest; er komt nog een verslag
De begroting voor 2020 is kort aan de orde geweest.
We zijn geüpdatet over de stand van zaken betreffende de kwaliteitsstandaarden.
10. Rondvraag
Nieuwe vertrouwenspersoon is Marijke Mensies
BHV-ers nieuw personeel hebben geen uitnodiging gehad voor de herhalingscursus.
11. Sluiting
Data mr vergaderingen
12 februari 2020
1 april 2020
3 juni 2020
6 juli 2020

Acties
Inzet extra gelden voor AC
Monitor sociale veiligheid?
Beleidsdocumenten: burgerschap en 21ste eeuwse vaardigheden
Wie gaat naar het overleg GMR-MR op 10 februari 2020?
Petra, Hans, Monique, Laura, Rik
Volgende vergadering
Financiën AC goedkeuring
Verslag RI&E
Begroting Biezonderwijs

