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Verslag
Opening vergadering en agenda

Er is geen officiële agenda, ten behoeve van dit eerste MR-overleg na de zomervakantie, opgesteld.
Terugkoppeling MT en MR overleg, De Korenaer en JFK-school

Allereerst is het overleg van woensdag 29 augustus besproken. Bij dit overleg waren het MT, Sandra
Beuving namens SAAM en enkele PMR en OMR leden van De Korenaer (Christian-Gudule-ClaudiaRoland-Mariska) en de JFK-school aanwezig. Sandra Beuving gaf een toelichting op de intentie met
betrekking tot de fusie van De Korenaer en JFK-school en het hieraan verbonden proces.
Enkele opmerkingen:
 Voor 01 februari van een willekeurig jaar, dient een besluit te zijn genomen. Dit i s bepaald door
wet- en regelgeving.
 Sandra Beuving licht toe dat de MR de taak heeft erop toe te zien dat het gehele traject rondom
de FER (Fusie Effect Rapportage) inhoudelijk, goed verloopt.
 Sandra Beuving doet de suggestie dat beide MR’en een soort intentie verklaring tekenen, dat
zij gelijkwaardig zijn / evenveel ‘te zeggen hebben’.
 Het eerste concept van de FER, heeft Roland afgelopen vrijdag van Peter ontvangen. Deze
stuurt hij door naar de overige MR leden.
 Voor de inhoud van de FER, haalt Peter zijn input op bij de zgn. ‘dreamteams’.
De MR besluit om een derde partij uit te nodigen, die uitleg kan geven over de rechten en plichten van
de MR in een fusie traject. Nicole pakt dit verder op.
IPC

Vervolgens is IPC besproken. Enkele opmerkingen:
 Er is geen uitnodiging voor de informatie avond, naar de groepen 1 en 2 verstuurd.
 De MR beschouwt de uitnodiging als summier. Zij vraagt zich af of ouders beseffen dat het om
een ingrijpende wijziging gaat over de manier van les geven, voor sommige vakken.




In de uitnodiging staat niet vermeld dat het om een proef gaat.
De eerste ervaringen laten zien dat er weinig ICT middelen op school zijn en het verzamelen
van het benodigde lesmateriaal, de nodige tijd en energie kost.

De MR heeft nog steeds haar zorgen hoe te zijner tijd wordt getoetst of (de implementatie van) IPC het
gewenste resultaat oplevert. De MR besluit om voor de informatie avond op 17 september, aan Peter te
vragen hoe Philippe de Kort invulling geeft aan de presentatie over IPC en bij de ouders aan te geven
dat het om een proef gaat.
Diverse (lopende) zaken

Nicole licht toe dat er binnenkort vanuit de GMR een avond / bijeenkomst wordt gepland voor alle
MR’en. Het is de bedoeling dat alle voorzitters en wellicht nog een MR-lid, deelnemen aan deze
bijeenkomst.

Actielijst 2018-2019
Datum

Actienr.

Omschrijving

Wie?

Status

01-08-18

001

Professioneel statuut.

PMR

~

Continue

002

Allen

~

01-08-18

003

MG

~

01-10-18

004

Inventarisatie diverse besluitvormingstrajecten
binnen school dan wel SAAM.
Toevoegen preventiemedewerker in MRdocumenten.
Uitnodigen Sandra Beuving 2018-2019.

Allen

+

07-11-18

005

Uitnodigen derde partij, om de MR te
informeren / adviseren over het fusie traject.

NU

+

Streefdatum
Gereed

11-09-18

Legenda
Wie?

Verklaring wie?

Status

Status omschrijving

RQ

Roland Quakkelaar

+

Nieuwe actie

NU

Nicole Uringa

~

Lopende actie

MG

Monique Geesink

o

Open actie

MR

Mariska de Regt

?

Nog niet bepaalde actie

OMR

Oudergeleding MR

Cont.

Continue actie

Gereed

Actie afgerond

CvB

Christian van Boxtel

30%

Actie gedeeltelijk afgerond

CB

Claudia Buters

Inb.

In behandeling

GL

Gudule Lamers

Ontv.

Stukken ontvangen

PV

Petra Vreenegoor

vv

Actie vervallen

PMR

Personeelsgeleding MR

PvA

Plan van aanpak maken

MT

Management Team

