Notulen MR De Kapstok Leerwerktrajecten

Datum: 6 december 2018
Aanwezig: Jos Bulthuis, Rob Kroeze, Jeroen de Vries, Frans Loohuis.
A.m.k.: Janine Nijhuis, Esther Groothuis, Pim van den Bos.
1. Opening
15.15 uur
Iedereen wordt van harte welkom geheten. Een speciaal welkom voor
Jeroen. Hij krijgt een mr-introductiepakket van de voorzitter. Hiermee kan
Jeroen zich inlezen in de materie. Jos neemt contact op met mevr.
Bouwhuis.
2. Vaststellen agenda
Het overleg met de directie is verplaatst naar 16.00 uur. De bestuurder,
die vandaag Mota bezoekt, schuift in het kader van dit bezoek aan.
3. Rondvraag
Minister Slob heeft besloten dat leerlingen in het praktijkonderwijs een
diploma kunnen behalen. Kunnen wij als leerwerktraject daarbij
aansluiten? Frans neemt deze vraag vanuit de MR mee naar de
vergadering van de GMR.

Actie:

Jos

Frans

4. Notulen 29 oktober 2018
Akkoord.
5. Mededelingen
- Leo Rozemuller geeft een toelichting op het taakbeleid en de
normjaartaak. De njt is dit jaar ingezet. Leo geeft aan dat in februari
alweer een begin moet worden gemaakt met het invullen van de njt
voor 2019-2020.
Vragen vanuit de MR: 1. Kan het zo geregeld worden dat elk
personeelslid bij zijn deel van de njt-planner kan? Denk daarbij aan de
opzet bij Qualiant. Daar heeft ook ieder personeelslid zijn eigen inlog.
2. Kan het overzicht van het taakbeleid, dus hoe de taken over het
personeel verdeeld zijn, tijdens de volgende teamvergadering
besproken worden? Het idee achter deze vraag is, dat als we van
elkaar weten wie wat doet, de communicatie over die taken beter
verloopt. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om gericht taken te
verdelen. Dit komt de verdeling van de werkdruk ten goede.

-

– In het bijzijn van Sandy de Munck-Mortier, Gerard Groeneweg en Paul
Overakker:
Evaluatie studiedag 15 november. Het overheersende gevoel is dat het
een waardevolle studiedag was. Bij sommige collega’s leeft het gevoel dat
er wel heel veel informatie werd gegeven. Het plan is om in ieder geval elk
jaar één studiedag in deze vorm te organiseren, i.o.m. de MR en voor het
voltallige personeel van De Kapstok. Zo houden de collega’s van de
verschillende werkplekken contact met elkaar.

Frans

Frans

-

-

Jaarplan. De MR geeft instemming.
Uitvallers ROC. Gerard heeft laten weten dat De Kapstok geen nieuwe
trajecten voor uitvallers meer mag opstarten met het ROC. Gerard legt uit
hoe de samenwerking historisch gezien gegroeid is. De bekostiging vanuit
het ROC is minder dan de helft van de vso-bekostiging. De bestuurder
heeft een onderhandelingstraject ingezet met als doel dat het ROC de
kostprijs gaat betalen. Misschien dat gemeenten financieel bij kunnen
springen. De bestuurder legt uit dat de juiste prijs betaald moet worden.
Attendiz kan niet onder de kostprijs gaan werken.
Attendiz en het ROC gaan gezamenlijk een leerroute opzetten voor de
Entree.
Begroting De Kapstok. Vanuit Cogix is er info doorgegeven. Nog niet alles
i.v.m. een embargo op de stukken. Het blijkt wel dat er op de begroting
een tekort is. Daardoor moeten we denken in oplossingen. Hoe kunnen
we in gezamenlijkheid het roer omgooien? Sandy pleit ervoor om per
locatie te bekijken hoe we dit probleem kunnen aanpakken. Tijdens de
teamvergaderingen komt dit aan de orde. Het streven is om onder de
streep op nul uit te komen.

6. Ingekomen stukken
- Notulen GMR. Daar zijn verder geen vragen over.
7. Conform jaarplanning
- Het activiteitenplan is door Frans op de website geplaatst.
- Scholingsbehoefte leden MR. Er volgen geen concrete stappen uit dit
agendapunt.
- Begroting MR door Rob: akkoord.
8. Sluiting
16.30 uur.
Notulant: Frans Loohuis
Volgende vergadering: 7 februari 2019 15.15 – 16.30 uur locatie Mota.

