MR-vergadering donderdag 13 mei 2019
Aanwezig: Arno, Merel, Saskia (voorzitter), Fanny (GMR), Kirstin, Bas, Nynke en
Jennifer (notulist)
Start vergadering: 19.33 uur
1. Welkom en vaststelling agenda
Saskia heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Overleg met de kascommissie i.v.m. ouderbijdrage en TSO 2017-2018
Het overleg met de kascommissie verschuift naar de vergadering van 1 juli
2019.
3. Notulen vergadering 11 april
Notulen van de vergadering van donderdag 11 april 2019 worden vastgesteld
en op de website gepubliceerd.
4. Huisvesting
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het IHP en tijdelijke
huisvesting.
De ateliersessies hebben een moeilijke start gehad door verschillende
verwachtingen van het atelierteam over de ateliersessies. Inmiddels is er een
goede planning. Op maandag 20 mei zullen er vraagstukken aan het
Beetsteam worden voorgelegd, waarna zij hun antwoorden voor maandag 10
juni moeten teruggeven aan het atelierteam. Zij zullen deze input meenemen
in de eerstvolgende ateliersessie van vrijdag 21 juni.
Daarnaast zal er ook input gevraagd worden aan het ouder- en het
kinderpanel.
Er is een nieuwe CO2 meter gekomen en er is vandaag gemeten. Donderdag
zal er nog eens een meting worden gedaan om te kijken of er verschillen zijn
in de metingen.
5. Status fusie vanuit GMR (Fanny)
De instemming voor een fusie tussen Salomo en de Bavo stichting is de vorige
keer niet doorgegaan. Er is een nieuwe ouderraadpleging gevraagd en er
wordt een management summary gedaan. Het verzoek aan de MR’en is om
met aanvullende voorwaarde te komen.
Op maandag 20 mei gaat de GMR alsnog instemmen zonder dat er een
dialoog is geweest tussen alle GMR-leden.
6. Status (quo) fusie vanuit MR Beets (Arno)
De MR Beets heeft aangegeven samen te willen werken met de GMR. Echter
loopt deze samenwerking niet zoals de MR Beets voor ogen heeft.
Arno stuurt de input van onze adviseur Jurion op de ‘voorwaarden’ die de
GMR wil stellen aan instemmen naar Anton, de voorzitter van de GMR.

Arno stuurt z.s.m. een antwoord aan Ben, de bestuurder van Salomo, inzake
hun standpunt ‘het niet nodig te vinden’ om advies in te winnen.
7. Besluit n.a.v. advies omtrent doelstelling ‘borgen goed WMS’ (Arno)
We formuleren voor het einde van de week met de MR Beets een nieuwe
verklaring ’ter borging medezeggenschap’ en sturen dit breed naar alle
stakeholders BG, alle MR-en, GMR & RVT. Kortgezegd komt het erop neer
dat de MR vindt dat de GMR haar instemmingsrecht heeft ingeruild voor een
adviesrecht en zo onvoldoende gebruik maakt van haar rechten en dus
plichten.
8. Standpunt Fanny richting functioneren GMR
Agenda/vertegenwoordiging GMR vergadering 20 mei (Fanny)
Fanny is het niet eens met het proces wat betreft het verloop van de fusie. Zij
leest a.s. maandag 20 mei in de GMR een verklaring voor die zij integraal in
de notulen opgenomen wil zien. De MR is gezien de houding van de GMR ten
aanzien van de fusie huiverig voor besluitvormingen in de toekomst. Het is de
vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat de GMR een kritisch orgaan wordt
dat op juiste wijze gebruik maakt van haar wettelijke rechten.
9. MR map
De MR map gaat met Nynke mee naar huis.
10.
Geen extra agendapunten.
11. W.V.T.T.K. en afsluiting
Het wordt door Kirstin op prijs gesteld dat er voor de vergadering om
agendapunten wordt gevraagd. Dit is deze keer niet gedaan i.v.m. het korte
tijdsbestek tussen de twee vergaderingen.
Fanny vraagt of het in stilte eten tijdens de grote pauze in iedere klas wordt
ingevoerd. Er zijn steeds meer klassen die hiermee werken en Kirstin neemt
deze vraag mee naar het team.
Merel stelt de vraag of de TSO een proef gaat doen met extra TSO
begeleiders? Dit wordt ingezet vanaf maandag 17 juni tot aan de
zomervakantie.
Afsluiting vergadering: 20.53 uur
Volgende vergadering: maandag 1 juli 2019
Notulist: Nynke

