Notulen MR vergadering
Datum: 1 juni 2015
Locatie: Emily Brontësingel 1a / LEA 2
Voorzitter: Judith van Wessem
Notulist: Erik Grob
Aanwezigen: Judith van Wessem, Mieke Roelofs, Kees van den Berg, Marlies Lamens, Rutger-Jan Berkeljon,
Olivier Glas, Erik Grob
Afwezigen: Johan Bosma, Anja Wils, Claudia Alards, Joris Jacops
_______________________________________________________________________________
Agendapunten:


Welkom en mededelingen

Marlies, Kees en Olivier geven aan iets voor de rondvraag te hebben.


Notulen vorige vergadering

Notulen van de vorige MR-vergadering zijn alleen ter goedkeuring toegestuurd aan Judith door Erik en zullen
dezelfde avond nog naar MR worden gestuurd. Deze kunnen nu dus niet worden beoordeeld en goedgekeurd.


Luchtklimaat

Judith geeft uitleg over bevindingen gesprek en mogelijkheden noodmaatregelen. Johan heeft wekelijks contact
met Gianni Pollarini. 9 juni a.s. vindt er wederom een overleg plaats met betrokken partijen op Lea 2 over dit
veelbesproken onderwerp. Erik en Mieke zullen nu ook bij dit gesprek aanschuiven, zoals afgesproken. De maat
is echt vol wat MR betreft. Huib Joosten zal met grote regelmaat door Judith gebeld worden over de status. Ook
zullen de andere MR-en benaderd worden van betrokken scholen, waar soortgelijke problematiek aan de orde is
en waar processen waarschijnlijk al in gang gezet zijn. Marlies zal deze actie verzorgen. Punt van
arbeidsinspectie blijft staan. Er is een nieuwe wethouder aangesteld. Kees zal deze contacten. Er volgt een
korte discussie over de 3 rapporten die bekend zouden moeten zijn. Rapportage samenvatting maken is
gewenst. De bevindingen van BWE Adviseurs zullen als leidraad worden gebruikt voor een brief. Hierin vragen
we om duidelijke stappen en het concreet maken met een tijdshorizon. Dit als eigen plan b als gemeente en
bestuur afspraken niet nakomt op de 9de. Rapportages worden toegestuurd door Judith aan Rutger-Jan. Deze
stelt concept brief op voor 10 juni a.s.


Procedure nieuwe directeur

Marlies geeft uitleg. Brigitte, Manon en Marco hebben zitting in sollicitatiecommissie. Het is wenselijk dat er
andere invulling gegeven wordt aan bezetting van uit team.
Rol MR is er wel bij een externe procedure, maar bij een interne niet. Wel ligt er een taak bij de MR voor de
functieomschrijving.


Rondvraag

Kees: Jouke stapt uit GMR. Erik heeft aangegeven deze rol op zich te willen nemen en zal de eerstvolgende
vergadering van 18 juni 2015 aanwezig zijn samen met Kees. Daar zal worden besloten in welke werkgroep
zitting zal worden genomen.

Olivier: Geeft aan zijn rol beschikbaar te stellen binnen de MR of in ieder geval bijzonder passief lid te zijn en
geen extra taken op zich te willen nemen. Dit heeft te maken met privéomstandigheden.
Marlies: Team formatie is bekend gemaakt en mening proeven van aanwezige oudergeleding over groep 8 wel
of geen traditioneel rapport mee te geven, maar een meer nieuwe persoonlijke invulling. Dit is zeker de wens
van het team. Oudergeleding heeft zo geen bezwaar. Overleg met Johan.
_______________________________________________________________________________
Volgende vergadering:
Maandag 6 juli 2015
_______________________________________________________________________________
Actiepunten:
wat:










wie:
Overleg Jouke GMR
Formatie
Continurooster
Wendagen
Cao
Contact verantwoordelijke lucht.
Verkiezingen MR
Regels schoolplein
Spoorboekje

Kees
Johan
allen
Anja / Marlies
MT
Claudia
allen
Judith / Johan
Mieke

wanneer:
volgende vergadering
volgende vergadering
wordt vervolgd
wordt vervolgd
wordt vervolgd
wekelijks
volgende vergadering
volgende vergadering
volgende vergadering

_________________________________________________________________________________________
NOTITIES:
Rooster voor notuleren vanuit oudergeleding. Erik Grob / Olivier Glas / Joris Jacops / Rutger-Jan Berkeljon
_________________________________________________________________________________________

