Notulen MR De Kapstok Leerwerktrajecten
Datum: 29 oktober 2018
Aanwezig: Jos Bulthuis, Pim van den Bos, Frans Loohuis.
A.m.k.: Rob Kroeze, Janine Nijhuis, Esther Groothuis, Gerard Groeneweg.
1. Opening
15.15 uur
Iedereen wordt van harte welkom geheten.

Actie:

2. Vaststellen agenda
Agenda is akkoord.
3. Rondvraag
Geen.
4. Notulen 18 juni 2018
Akkoord.
5. Mededelingen
- Bezetting MR. Behalve Jeroen de Vries kunnen ook de nieuwe leden
van de oudergeleding niet op de maandag vergaderen. We
verplaatsen het vergadermoment naar de donderdag. We stellen de
volgende data voor:
- 6 december
- 7 februari
- 18 april
- 20 juni
De locatie en de tijden blijven gehandhaafd: Mota, 15.15 uur t/m
16.30 uur.
- 5 november wordt de cursus Taakbeleid gegeven door Auke Kok van
de AOb. Belangstellenden zijn van harte welkom. De cursus wordt
gegeven op de locatie Mota.

-

MR

– In het bijzijn van Gerard Groeneweg:
Gerard is door onvoorziene omstandigheden niet in de gelegenheid deel
te nemen aan de vergadering. De drie punten die op de rol stonden zijn
gedeeltelijk besproken:
Studiedag 15 november. De voorbereidingen zijn in volle gang. Eén dezer
dagen krijgt het personeel de agenda.
De Verzuimanalyse. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
Jaarplan. De leden van de MR hebben een aantal vragen over het jaarplan.
Deze worden op schrift gezet en naar het MT gemaild.
Frans

6. Ingekomen stukken
- Notulen MT. De MR vindt de vaart waarmee de notulen gedeeld worden
met het personeel prijzenswaardig.
- Mail secretariaat GMR: 5 november a.s. vindt er een cursusavond voor
MR-leden plaats aan de Plesmanweg, locatie Mota. De cursus gaat over
het taakbeleid. Andere belangstellenden zijn ook welkom.
7. Conform jaarplanning
- Vaststelling visie en speerpunten MR. Activiteitenplan MR. In het
activiteitenplan van de MR voor 2018-2019 staan ook de visie en de
speerpunten vermeld. De MR gaat akkoord met het activiteitenplan. Frans
zorgt ervoor dat het activiteitenplan tegelijk met de notulen op de website
geplaatst wordt.
Frans
- Scholingsbehoefte leden MR. I.v.m. de afwezigheid van een aantal leden
verschuift dit punt naar de volgende vergadering.
8. Sluiting
16.30 uur.
Notulant: Frans Loohuis
Volgende vergadering: 6 december 15.15 – 16.30 uur locatie Mota.

