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Open vergadering MR
1. De notulen van 08-03-2018 zijn goedgekeurd, Kim zal ze op de website laten plaatsen
2. Formatie voorstel
Lex legt uit dat er nog geen definitief voorstel is voor de formatie van schooljaar 2018/2019,
omdat er nog teveel onbekend is .De deadline van 1 mei is dus niet behaald. Het definitieve
voorstel volgt in de volgende vergadering op 31 -05-2018.
3. Vervolg schooluren voorstel
Er is een wens vanuit het personeel om meer studiedagen in te plannen, omdat 3 dagen te
weinig wordt bevonden. Vanwege de vele parttimers is het vaak niet mogelijk allemaal bij elkaar te komen. Om dit mogelijk te maken zal er een poll onder de ouders worden gehouden
om te kijken of er genoeg draagvlak is om dagelijks 15 minuten langer les te geven.
De MR heeft nog geen adviesaanvraag hieromtrent ontvangen en vind het jammer dat dit
niet gezamenlijk is besproken, zoals in laatste MR vergadering aangegeven.
4. Update plan werkdruk vermindering
Kim geeft aan dat de schoolleider / bestuur een bestedingsplan zal maken om de werkdruk
te verminderen. Dit plan zal voortkomen uit de wensen van het personeel, tijdens de studiedag op 18 mei zal besproken worden wat de wensen zijn waaraan de plm. € 54.000,- zal
worden uitgegeven. Uiteindelijk zal de PMR daarover beslissen, de OMR mag dit aanvullen.
Dit plan zal moeten worden ingediend en goedgekeurd door het bestuur van de Scholengroep Holland
5. Signalen en updates met elkaar delen
*De communicatie blijft een punt van kritiek, ouders ervaren nog steeds een tekort aancommunicatie van de leerkrachten/bestuur naar de ouders.
* Het didactisch model werkt goed
* Vertrek van leerkrachten wordt zorgelijk gevonden, zeker omdat het momenteel moeilijk is
nieuw personeel te werven vanwege de schaarste aan leerkrachten.

6. Vaststellen agenda 24 mei ( de vergadering van 17 mei vervalt hiermee)
* Formatie (inclusief groepsindeling)
* Werkdrukvermindering
* Schoolplan
* Studiedagen ( data vrije dagen 3 of 8)

