Medezeggenschapsraad
KBS St. Joseph
Notulen van de vergadering van 11 oktober 2016
Aanwezig:
personeelsvertegenwoordiging:

oudervertegenwoordiging:
oudervereniging (alleen punt 1):
directie:

Laurette Beerlage, Jacqueline
Heilema, Jeroen Ringers, Pauline
de Bakker
Jac Boumeester (voorzitter), Roel Dona (notulen), Jeroen
Molendijk, Martijn Gras, Liana Selbach
Irene Meeuwesen, Suzanne Herfst, Mirjam van Dueren
den Hollander, Drieska Roks
Mária Peeters

1. gezamenlijke vergadering MR & OV
In gezamenlijkheid met leden van de Oudervereniging worden een drietal workshops
gehouden rond de thema’s:
 Kernwaarden St Joseph
 Het nieuwe oudergesprek
 Integraal Kind Centrum (IKC)
De uitkomsten van deze workshops worden door Mariá meegenomen en worden betrokken
bij het maken van de meerjaren beleidsplannen. MR en OV geven te kennen de gezamenlijke
bijeenkomst heel nuttig te hebben gevonden en spreken af in het nieuwe jaar bij de
bespreking hiervan weer een gezamenlijk bijeenkomst te plannen
2. Overleg met Mária
a) Educatieve busreizen
Besproken wordt de realisatie van de educatieve busreizen van de verschillende groepen van
het afgelopen jaar. Wat opvallend aan de cijfers is dat de kosten van het busvervoer
significant gestegen zijn zonder dat daar uit de verstrekte cijfers een plausibele verklaring
voor te geven is. Mariá zegt toe daar naar te kijken en met een toelichting te komen. Actie
Mariá.
b) Uitgangspunten personeelsbegroting
Mariá geeft aan dat onder druk van de financiën keuzes gemaakt moeten worden met
betrekking tot de personele inzet. Inmiddels heeft de directie een aantal uitgangspunten
geformuleerd hoe met deze keuzes om te gaan. 3 November wordt er een avond
georganiseerd waar de verschillende MR-en door het INOS-bestuur worden bijgepraat over
de financiele stand van zaken binnen INOS. Na een uitgebreide bespreking besluit de MR dat
het zaak is eerst deze bijeenkomsrt af te wachten zodat duidelijk wordt wat de financiele
kaders worden. Daarnaast blijkt dat ook het personeel nog niet voldoende gelegenheid heeft
gehad zich, met voldoende informatie, uit te laten over voorgestelde keuzes.

De MR besluit de toelichting van het bestuur van INOS op 3 November af te wachten en een
extra MR-vergadering te plannen op 10 November 2016.
3. Intern MR-overleg
c) MR jaarplanning en werkverdeling
In de vergadering wordt het overzicht besproken van de voor de komende tijd te bespreken
agendapunten. Aandacht wordt gevraagd voor het onderwerp ‘Mededelingen’ dat nu een te
vrijblijvend onderdeel is. Overige onderwerpen waaronder de bespreking van de evaluatie
van de Joseph-app en de update/status van het scholingsbeleid worden op de agenda van
komende vergaderingen geagendeerd. De tussenevaluatie van de nieuwe
gespreksarrangementen worden naar de vergadering van maart 2017 verplaatst.
4. Rondvraag en sluiting
Volgende MR-vergadering is donderdag 10 November 2016 om 20.00 uur

