Notulen MR De Kapstok Leerwerktrajecten
Datum: 20 november 2017
Aanwezig: Mike Kruithof, Jos Bulthuis, Rob Kroeze, Ilon Hommels, Pim van den Bos, , Frans
Loohuis.
A.m.k. Angelique Dusink.
Gedeelte van de vergadering aanwezig: Gerard Groeneweg.
1. Opening
15.15 uur
Iedereen wordt van harte welkom geheten.

Actie:

2. Vaststellen agenda
Opmerking: binnen De Kapstok wordt de werkdruk als hoog
ervaren. De MR krijgt dit signaal van verschillende kanten.
De vraag: Hoe wordt dit gemonitord? wordt tijdens het overleg
met de directie gesteld.
3. Rondvraag?
Willen wij een jongere deel uit laten maken van de MR? Deze
vraag komt in januari op de agenda.

Allen.

4. Notulen 25 september 2017
Geen opmerkingen, met dank aan de notulant.
5. Mededelingen
- Jos en Frans buigen zich over de jaarplanner van de MR. Dit punt
blijft staan.

Jos, Frans

-

We willen José Hampsink vragen of ze de agenda en de notulen
van de MR naar de ouders wil mailen. Rob stelt de vraag of het
ook op SharePoint gezet kan worden. Frans vraagt dit aan Bob
Botter.

Frans

-

Het opstellen van een visie van de MR en het houden van een
ambitiegesprek met de directie plannen we in voor de
vergadering van juni 2018.

Jos/Frans

-

We vergelijken de lesroosters van de locaties Mota,
Krabbenbosweg en Hassinkweg.
De MR leden onderzoeken de verschillen. Tijdens de volgende
vergadering wordt dit geagendeerd.

Ilon/Pim

-

– In het bijzijn van Gerard:
Jos kaart de voortgang tijdens MR-vergaderingen aan. Hij vindt
dat we als MR en MT nog dichter naar elkaar toe moeten
bewegen met betrekking tot beleids- en organisatorische zaken.
Hij zou als MR daar graag over in gesprek willen met de directie.

MR/MT

-

-

-

Directie
Normjaartaak. Gerard geeft aan dat het digitale format niet
functioneert. Het is erg tijdrovend en levert geen resultaat. De
afspraak binnen de Leerwerktrajecten is nu dat er aan het einde
van het schooljaar conform de cao gewerkt is. De MR is van
mening dat de NJT helpend kan zijn om taken goed te verdelen
en om inzicht te verkrijgen in de werkdruk voor het personeel.
Het inzichtelijk krijgen van alle taken vormt hierin een duidelijk
aandachtspunt.
Hassinkweg. Gerard geeft aan dat de huisvesting aldaar goed
geregeld is. Wat de werkdruk betreft vergt de populatie jongeren
erg veel van de collega’s. Er zijn nu nog maar weinig jongeren die
op stage kunnen. Dat zorgt voor extra werkdruk. Dit is een grote
zorg, die met Attendiz gedeeld wordt. Er wordt nu gekeken of Het
Fundament iets kan betekenen om de jongeren met de grootste
problemen op te vangen. Dit zou ondersteunend kunnen werken.
Ook wordt op Attendiz AGL niveau aan een structurele oplossing Ilon, Sandy
voor scholingsplek van de “niet schoolbare” populatie gewerkt.
ICT-beleidsplan. Voor de Leerwerktrajecten is hierin nog geen
stap gezet.
Invulling lessen van collega’s die binnenkort afscheid gaan
nemen. Gerard geeft aan dat we in principe zonder deze collega’s
moeten kunnen draaien, omdat het aantal jongeren dalende is.
Gerard Bakker komt fulltime het team van Mota versterken. Eerst
moet er nog een vervanger voor hem gevonden worden. Dat is in
deze tijden niet gemakkelijk. Het is de bedoeling dat Gerard
groepsstages gaat opzetten, het cluster Oriëntatie versterkt en
helpt bij het vinden van stageplaatsen.
Naar vervanging voor de heftruck wordt intern gezocht.

6. Ingekomen stukken
- Schoolgids deel C. De MR stemt hiermee in. Eén opmerking:

De vermelding van de loonschalen op blz. 17 zou achterwege
gelaten kunnen worden. Jos mailt Sandy hierover.
7. Conform jaarplanning
- Financieel beleid: meerjarenbegroting. Blijft staan.
- Personeelsbeleid: taakbeleid. Blijft staan.
8. Nascholing.
Jos gaat namens de MR naar het WMS-congres te Ede op 29
november. Terugkoppeling door hem volgt in januari.
9. Sluiting
16.40 uur sluiting.
Notulant: Frans Loohuis
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