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Notulen mr vergadering 24 juni 2020
Afmelding: Monique en Tamara
1. Opening
Laura neemt het voorzitterschap waar.
2. Notulen van 13 mei 2020
De notulen worden goedgekeurd.
3. Post
Ingekomen:
Uitgaande:

geen
instemming vakantieplanning
Instemming RI&E verslag

4. Mededelingen
School
Nieuwe adjunct-directeur is aangesteld (1 fte): Marloes. Zij gaat samen met Inge
Zonnesteen leiden.
Bestuur en RvT
Er is een groot verloop onder het personeel van het bestuur.
Het bestuur wil weer een uitbreiding. RvT staat hier wel achter.
GMR
Zie verslagen en stukken van de GMR
5. Stakingsgelden
GMR heeft voorgesteld om de ingehouden stakingsgelden aan de scholen te geven. Peter stemt hier ook mee in.
Dit geld kan besteed worden na instemming door de mr van de school.
Als het geld besteed wordt voor speelplaats meubilair stemmen we in.
6. Werkdrukverlagingsbudget 2020 (instemming)
Dit is een structureel bedrag. Dit wordt nu besteed aan arbeidscontracten voor
o.a. gym en aan chromebooks.
In de bouwen is over de besteding van dit bedrag gesproken.
De directie maakt een voorstel uit de ideeën van de leraren.in de volgende vergadering komt dit terug.
7. Werkverdelingsplan 2020 (instemming) (en werktijden/lestijden/pauzetijden)
De pauze tijden en werktijden moeten nog een keer goed bekeken worden.
Er komt een voorstel en dit wordt met het team besproken voor de zomervakantie. Komt terug in de volgende vergadering.

8. Formatieplan 2020-2021 (instemming)
Prognose 1-10-2020 is 190 leerlingen, waarschijnlijk worden dit er meer.
Hierop wordt de formatie gebaseerd.
We starten met 14 groepen: waarvan 2 kleutergroepen.
Gedurende het jaar kan er een groep bij komen.
Er is nog ruimte voor personeel.
We stemmen in met het formatieplan 2020-2021
9. Veiligheidsverslag 2019 (instemming)
We stemmen in met het veiligheidsverslag 2019.
Vanaf 2020 wordt dit vervangen door een jaarlijkse up date van het 4 jaarlijkse
RI&E verslag.
10. Financiën AC zie bijlage
Vaststellen overblijfkosten: deze blijft €30,vrijwillige bijdrage komt per 2020-2021 te vervallen
De financiën van de AC worden besproken. De budgetten zullen in de toekomst
worden aangepast.
Peter:
In de toekomst zal er waarschijnlijk geen geld meer gevraagd mogen worden
voor een vrijwillige ouderbijdrage ook de overblijfgelden mogen waarschijnlijk niet
meer geïnd worden.
Vanaf 2020-2021 gaan wij hier al mee starten. Biezonderwijs gaat deze gelden uit
haar reserves betalen. Voor het schoolreisje wordt wel geld gevraagd aan de ouders.
Voorstel Rik: leg dan ook het hele financieel plaatje bij school. Dan zijn er ook
geen bankkosten en KvK kosten meer.
Rik gaat dit communiceren naar de AC.
11. Jaarplanning 2020-2021
We bespreken de jaarplanning betreffende de studie en lesvrije dagen.
12. Schoolgids 2020-2021
Plan voor de toekomst:
Het liefst in opbouw dezelfde schoolgids voor de 3 sbo’s: met specifieke zaken
per school.
Voor schooljaar 2021-2022 komt er een nieuwe opzet.
Volgende vergadering schoolgids 2020-2021
13. Functiegebouw zie bijlage
Staza: het is een lastig, traag proces, met veel overleg, maar het loopt wel.
14. Weekbrief
Instemming formatieplan
Extra adjunct directeur aangesteld
Het werkdrukverlagingsbudget en het werkverdelingsplan is besproken en komt in
een latere vergadering nog een keer aan bod.
We stemmen in met het veiligheidsverslag 2019 en we integreren het in de toekomst in het RI&E update dit gaat over veiligheid.

De financiën van de AC zijn besproken.
Overblijfbijdrage 30,De jaarplanning i. r. t. studie en lesvrije dagen is besproken.
Zijn er kandidaten voor de mr?
15. Rondvraag en sluiting
Rik: aftreden Rik en Hans
Laura: misschien ga ik ook stoppen als naar een andere school gaat.
Petra: zorg over ad hoc beslissingen en opdrachten en het te weinig informeren
van het team over school aangelegenheden. Zorg voor een goede planning en
organisatie.
Besluiten
Instemming formatieplan 2020-2021
instemming veiligheidsverslag 2019.
Aandachtspunten (toekomst)
Werktijden en pauzes voor 2020-2021
Professioneel statuut
Begroting (2020)+ realisatie (2019) (informatie)
Evaluatie jaarplan Zonnesteen?

Datum volgende vergadering 6 juli
Er zal dit jaar geen gezamenlijke afsluiting zijn met de AC
Werkdrukverlagingsbudget
Werkverdelingsplan
schoolgids

