Notulen MR-Vergadering
Datum
Aanwezig

Notulen

: 17-01-2017.
: Oudergeleding: Dorine en Bob.
Personeelsgeleding: Willemien, Angelika en Thea.
Namens de GMR Nienke Vollema (bij agendapunt 2 en 3)
: Thea
Acie

1. Opening
De vergadering wordt geopend door Dorine en Nienke wordt welkom geheten.
Er volgt een voorstelronde.
2. Subsidie Quickstart medezeggenschapsraden
Op 30 januari a.s. komt dit ter sprake.1x per jaar biedt de GMR de startcursus aan voor nieuwe MRleden. Er verandert per 1 -1-2017 wel wat in de Wet op de MR. Nienke gaat naar de informatieavond
van het VOO(vereniging Openbaar Onderwijs). Onderwerp op de GMR-avond op 30 januari is:
Informeel praten over het functioneren van de MR. Alle notulen van de GMR staan op de website van
IJsselgraaf bij personeel. Bob en Dorine gaan naar deze GMR-vergadering.
De GMR is bezig met de volgende onderwerpen:
 Rijnlands overlegmodel. De directeuren van de basisscholen werken in beleidsgroepen en de
GMR heeft nu ook mensen verdeeld over deze beleidsgroepen. Bij de GMR komt een
terugkoppeling van deze vergaderingen. Zo heeft de GMR meer inspraak en samenwerking
met de directeuren.
Er zijn 6 beleidsgroepen:
Mens en Cultuur
Onderwijskwaliteit en ondersteuning
ICT
IKC
Financiën
Mens en Organisatie
 De klokkenluidersregeling
 De functiemix In samenwerking met Mens en Cultuur wordt hiernaar gekeken.
 ICT op de scholen van IJsselgraaf.
De GMR is bezig met het opzetten van 1.een activiteitenplan, 2. selectie van de bedrijfsarts. Welk
takenpakket heeft deze functie en wat kun je van een bedrijfsarts verwachten?
3.Ondersteuningsplanraad en 4.begroting.
3. Budget MR
Vooraf moet de MR aankondigen wat er gaat komen. We wachten de informatie, die we op de avond
van de GMR krijgen, af.
4. Mededelingen en Notulen 13 december 2016
Ingekomen brief I.G. De MR gaat kijken of er een rouwprotocol bij IJsselgraaf is en wat wij hierin
kunnen betekenen. De brief wordt alsnog rondgestuurd.
Dorine en Thea zullen de brief beantwoorden.
Notulen 13 december 2016.
Zij worden vastgesteld.
5. Website MR

De notulen van de vorige MR vergaderingen staan nog steeds niet op de website. Thea neemt contact
met Rudolf op.
We vinden het heel vervelend dat onze verzoeken aan Rudolf niet worden uitgevoerd. We
communiceren dit naar Rineke.
6. Jaarverslag MR
Dit wordt goedgekeurd.
7. Reglement MR
Dit punt wordt volgende vergadering besproken.
8. Verkeersveiligheid
Bob heeft Tamara Otten gebeld. Er is een bord weggehaald bij de Kiss&Ride-zone. Er stond ook een
aanhangwagen daar geparkeerd. Nu is het onduidelijk dat het een KIss&Ride-zone is. Zodra we bericht
krijgen van de gemeente, kan er een stukje in de Nieuwsbrief geplaatst worden. Het nog aan te leggen
fietspad wordt WEL verlicht.
9.PR Wis en Wierig
Ouder Tevredenheids enquête komt terug op de volgende vergadering.
Project- Bob maakt een opzet voor de bordjes. Rineke wil de 3 werkgroepen Diversiteit in aanbod,
Talentontwikkeling en Educatief partnerschap eraan koppelen. We kunnen ook onze kwaliteiten eraan
koppelen.
Graag kreten bedenken!
10. Punten voor de volgende vergadering
 Reglement MR
 Website MR
 Verkeersveiligheid
 Terugblik avond GMR
 Avondvierdaagse
 PR W&W
 Onderwijskundige ontwikkelingen

Rondvraag:
Bob: Het financieel overzicht 2014/2015/2016 wordt door de MR goedgekeurd. Bob stuurt dit naar
Rineke.
We willen ons richten op de ICT en zorgen dat hier geen problemen zijn.
Angelika: De taakuren voor de PGMR blijft ook in het overlegmodel. De CAO vind je bij AOb.

