Medezeggenschapsraad
KBS St. Joseph
Uitnodiging en Agenda voor de vergadering van de Medezeggenschapsraad
Kbs St. Joseph
Aan
Datum :
Tijd
Plaats

:
:
:
:

leden MR en directie
dinsdag 2 december 2016
20.00 – 22.00 uur
Kbs St. Joseph, teamkamer

AGENDA

20.00 uur
a)
b)
c)
d)
e)

21.00 uur

1. Opening en overleg met Maria
Vaststellen agenda
Notulen MR d.d. 23 november 2016
Binnengekomen en verzonden stukken MR
Mededelingen
Begroting 2017
In de begroting (van 6-12-2016) kunnen we de personeelsbegroting oplossen
met het personeel wat er nu is.

2. Intern MR overleg
a) Begroting en formatieplan 2017
- Wat is de tijdlijn vanuit Inos voor het onderzoek van het terugloop van de
leerlingenaantal?
- Wie en hoe wordt het formatieplaatje ingevuld?
- MR vindt dat de normale procedures niet meer van toepassing zijn. Maar
wat wordt de procedure dan wel? Waar is het personeel aan toe?
Mobiliteit binnen Inos is geen optie meer.
- De MR vraagt aan Maria of zij er zorg voor kan dragen dat de betreffende
personeelsleden aaneengesloten uren krijgen, zodat ze gemakkelijker
kunnen solliciteren. De MR zou graag zien hoe dat gerealiseerd wordt.
- Kunnen we de garantie krijgen dat de kwaliteit van onderwijs niet
achteruit gaat?
- Wordt er sturing gegeven aan de keuzes die de personeelsleden maken,
wat betreft leerstof of werkgroepen (blijft er overleg over aanpak en
inhoud?)
- Hoe zal de communicatie verlopen intern naar het personeel en naar
ouders?

b) MR voorbereiding 2017
De MR wil een stuk schrijven voor in de nieuwsbrief om zich te laten
horen in deze tijd waarin er veranderingen plaatsvinden.
Wij willen graag zien dat de directie eerst communiceert naar ouders. Als
MR willen we in de week van 9 januari graag een bericht sturen naar de
ouders.

21.55 uur

3.

Rondvraag

22.00 uur

4.

Sluiting

Volgende vergaderingen : 19 januari

