Aan:

Han Boone, Tosca Coenradi, Inge van Egmond, Marij Humblet, Terry Bolink, Ivo Reimink,
Pascal Barneveld
Betreft: Agenda vergadering MR op dinsdag 15 en woensdag 23 mei 2018
Locatie: school (kantoor Han)
Tijd:
19.30-21.00 uur
Afwezig: -

Notulen 15 + 23 mei 2018
1.

Opening en vaststellen agenda
Voorzitter: Terry
Notulen: Ivo

2.

Mededelingen
- De laatste schoolweken komt er een interventie in groep 5. 8x komt er iemand van Stichting
Vechtweerd met als doel om meer balans in de groep te krijgen. Ook zal er 1x een
ouderavond worden gehouden.
- De eindresultaten van de Centrale Eindtoets zijn binnen. Met een gemiddelde score van 535,5
heeft de Wingerd het minimum doel behaald

3. Ingekomen stukken
- Vanuit de GMR is de vraag gekomen om input vanuit MR te geven mbt Binnenhalen, Binden en
Boeien ( zie brief)
Vanuit de MR kwamen de volgende punten naar voren:
 Nog meer profileren van de Catent Academie/Samenwerking met Windesheim
 Blijven stimuleren van het volgen van cursussen en daar de mogelijk voor geven
 Het CVB moet het personeel nog meer het gevoel geven, dat ze worden gesteund
 Salaris van de directeuren onder de loep nemen.
 Het principe van de Invalpool werkt goed
Voorstel van de MR is om de brief van de GMR ook aan de Druivenpers toe te voegen.

4. Notulen 6 maart 2018
- Geen aanvullingen
5. Cecile Servaes( voorzitter Collega van Bestuur Catent) bezoekt de MR (20.00 tot 20.45 uur)
- Tijdens het bezoek van mevr. Servaes heeft Han aangekondigd om De Wingerd te gaan verlaten. Met
mevr. Servaes is de procedure besproken, die we gaan doorlopen.
In het kort:
 De MR maakt in overleg met het CVB een profielschets en stuurt deze voor eind mei naar het
CVB (College van Bestuur)
 Alle (interne) kandidaten van Stichting Catent, die reageren op de vacature worden
uitgenodigd voor een gesprek
 Bij de gesprekken zijn 4 leden van de MR aanwezig (2 leerkrachten en 2 ouders). Een lid van
het CVB van Catent zal als gespreksvoorzitter aanwezig zijn.
 In overleg met de gehele MR zal een advies worden gegeven aan het CVB
 Vervolgens zal er met de gekozen kandidaat nog een vervolggesprek zijn
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6. Vakantierooster 2018-2019
- Han heeft een opzet laten zien. De data van de studiedagen moeten nog besproken worden met het
team. Wanneer het team akkoord is, dan gaat de MR ook akkoord.

7. Schoolondersteuningsprofiel
- Een concept van het SOP is door Han aan de MR opgestuurd.
De MR had hierover nog wat vragen en opmerkingen. In de volgende vergadering komen we er op terug
en verwachten we dat de aanpassingen zijn gedaan.
8. Formatie 2018-2019
- Han heeft het concept van de formatie laten zien. Wanneer het definitief is, zal het worden gedeeld
met de ouders. Het team is goed meegenomen in het proces.
9. Werkdruk gelden 2018-2019
- De school krijgt €30.000,- om in te zetten. Han is samen met het team aan het oriënteren hoe het geld
in te zetten.
Er zijn vooralsnog twee opties:
1. Het geld gebruiken voor een leerkracht.
2. Met het geld een onderwijsassistent aantrekken.
Aan beide opties zitten voor- en nadelen.
10. Vaste voorzitter/notulist ?
De MR heeft met elkaar afgesproken:
 Vaste voorzitter: Ivo Reimink
 Notulant: bij toerbeurt
 Beheerder Postvak GMR account: Pascal Barneveld
 Aanspreekpersoon ouders: Pascal Barneveld
 Deelnemer app-groep voorzitter MR stichting Catent: Ivo Reimink

11. Items Druivenpers
- Han heeft in de MR zijn afscheid aangekondigd en toegelicht.
- Met mevr. Servaes van het College van Bestuur is een traject uitgezet voor de zoektocht naar een
passende en goede opvolger voor Han
- Met de MR is het vakantierooster doorgenomen. Wanneer het definitief is zal het met ouders worden
gedeeld
- Samen met de MR is nagedacht over de werkdruk-gelden, die de Wingerd krijgt. Hoe dit geld in te
zetten?
- Met de MR hebben we nagedacht over de vraag van de GMR. Hoe kan Catent werknemers
Binnenhalen, Binden en Boeien. Tips vanuit de ouders zijn natuurlijk van harte welkom!
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12. Rondvraag
- Geen
13. Sluiting

- Om 21.50 wordt de vergadering afgerond
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