MR vergadering woensdag 27 januari 2016 (20:00 uur – 21:30 uur)
Aanwezig: Mariëlle, Carina, Aad, Kim, Talitha, Johan
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
De notulen worden gemaild naar de MR-leden. Bij geen reactie binnen een week, is
er een akkoord.
4. Notulen GMR
Er zijn op het moment geen notulen om door te kunnen nemen.
5. Punten directie Anjelier
Er zijn op het moment geen punten vanuit de directie.
6. Actielijst nav vorige vergadering
a. Taakbeleid Anjelier
Het taakbeleid is als document opgenomen in het invoeringsplan. De door de
PMR aangegeven punten zijn grotendeels overgenomen.
b. Het benutten van de website van de Anjelier
(oa mbt notulen van de MR vergaderingen).
Inmiddels is het gelukt om de notulen van de vorige vergadering (van 9 dec
’15) op de site te plaatsen.
Irene Koning heeft verteld dat de GMR-leden middels SharePoint documenten
kunnen delen. De PMR was hier niet van op de hoogte. Aad heeft met Irene
afgesproken dat er ook een SharePoint voor de MR-en komt.
c. Schoolplan (Anjelier)
Het schoolplan (2016-2020) van de Anjelier is tot nader order uitgesteld, ivm
de hectiek van de laatste tijd rondom de nieuwe cao en de nieuwe
schooltijden. Wanneer kunnen wij deze van de directie verwachten?
d. Meerjarenplan (Anjelier & Fedra)
Het meerjarenplan van Fedra is te vinden op de website van Fedra.
e. Leerlingenraad
De MR is positief over een leerlingenraad op de Anjelier. De OMR gaat een
plan op papier zetten om aan te bieden aan het team zodat deze hopelijk
enthousiast wordt gemaakt om een leerlingenraad op te zetten.
De OMR gaat het idee uitwerken in een plan dat aan team Anjelier
aangeboden kan worden in de hoop dat het team enthousiast gemaakt wordt
daadwerkelijk een leerlingenraad op te zetten.
f. Gezicht MR & GroepsApp.
naam
Aad Mariëlle Carina
Kim
Johan Talitha
stukje
v
v
v
v
v
foto
v
v
v
v
v

06 nr
v
v
v
v
v
v
7. Nieuw rooster
De “960 lesgebonden uren” is wat Fedra betreft definitief.
De bond gaf hierover het volgende aan: “Volgens de CAO zou dit in overleg met
iedere medewerker afzonderlijk moeten gebeuren.”. Vandaar de term ‘overlegmodel.
Feit blijft dat de meerderheid van de GMR heeft ingestemd met een maximale
lessentaak van 960 uur.
De MR stemt in met het nieuwe invoeringsplan, met daarbij de volgende noot: “wij
hadden graag gezien dat Fedra zich aan de geest van het cao had gehouden. Dat wil
zeggen dat ieder personeelslid ervoor kan kiezen om de minimale lessentaak van 930
uur los te laten en deze kan verhogen naar 960, in overleg met de directie. De CAO is
bedoeld werkdruk te verlichten. Deze verlichting wordt nu niet ervaren door het
personeel.
Het invoeringsplan: we (het team van de Anjelier) hebben ingestemd voor de rust en
opslagfactor.
De invoering moet inhoudelijk nog verder uitgewerkt worden. De OMR kan hier een
ongevraagd advies over geven.
8. Werkgroep statuten en reglementen GMR
Onze MR voorzitter Aad neemt deel aan deze groep. Stichting Verus heeft een mooi
concept reglement gemaakt.
9. Rondvraag
Carina: “Hoe is het op dit moment met de werkdruk voor leerkrachten?” Hier wordt
even over gesproken. Werkdruk wordt door leerkrachten weleens ervaren in
periodes van rapporten maken en oudergesprekken. Het is de bedoeling dat de
schooltaakverdeling (zie bijlage 4 van het invoeringsplan) komend schooljaar voor
meer duidelijkheid zal zorgen.
Aad: “Het rooster van toe- en aftreden. Kunnen we ons hier op korte termijn over
buigen?” Dit punt nemen we op in de agenda van de volgende keer.
10. Sluiting
Vergaderingschema 2015 2016 (met aanvang 20.00 uur):
do 17 sep 2015, wo 4 nov 2015, wo 9 dec 2015, wo 27 jan 2016, wo 23 maart 2016, wo 18 mei 2016

Actielijst:
item
Bekendmaking aan ouders: MR notulen op site.
Leerlingenraad: plan opstellen.
Mailen rooster van toe- en aftreden.
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Voor 23 maart

