Notulen MR De Kapstok Leerwerktrajecten
Datum: 9 mei 2019
Aanwezig: Pim van den Bos, Rob Kroeze, Jos Bulthuis, Jeroen de Vries, Esther Groothuis,
Frans Loohuis.
A.m.k.: Janine Nijhuis.
1. Opening
15.15 uur.
2. Vaststellen agenda
Er worden geen veranderingen aan de agenda gedaan.
3. Rondvraag
Jeroen vraagt hoe het staat met het kunnen uitreiken van een diploma
aan jongeren die met succes hun opleiding op één van onze trajecten
hebben afgerond? Frans neemt deze vraag nog een keer mee naar de
GMR.
4. Notulen 7 februari 2019
Mevr. Bouwhuis heeft nog geen contact opgenomen.
De bijeenkomst GMR-MR vindt op 10 oktober a.s. plaats op ‘t Meerik.
5. Mededelingen
In het bijzijn van Sandy de Munck-Mortier en Gerard Groeneweg:
- De MR heeft een brief naar het MT gestuurd over de besteding van de
gelden voor werkdrukverlichting 2019-2020. Reactie MT: de gelden
worden nu bovenschools ingezet. Alle contracten met pay-rollers
worden stopgezet. Mocht er plek zijn, dan kan iedereen weer
solliciteren.
- Er kwamen ook vragen vanuit het personeel n.a.v. de terugloop
formatie 2019-2020:
- Praktijkbegeleiders worden i.c.m. docenten ingezet. Er moet gekeken
worden naar de juiste verhouding.
- Het samenwerkingsverband is ingeschakeld om mee te denken over
de inzet van personeel buiten Attendiz.
- Blijven alle opleidingstrajecten binnen de LWT’s wel overeind? Er is
geen beleidsstuk over deze materie. Er wordt wel kritisch naar
gekeken. Zo wordt bijv. administratie op Mota ingekrompen. Techniek
en Industrie krijgen andere personele inzet. De insteek is om als MT en
MR samen naar de mogelijkheden te gaan kijken.
- De leerlingenzorg zal anders georganiseerd moeten gaan worden.
- Op de HKW zijn de groepen kleiner dan elders. Dat blijft zo, maar het
kan zijn dat er in de toekomst een correctie komt. Op bijv. Mota wordt
de doelgroep ook complexer.
- Het personeel zal breder ingezet gaan worden. Op Mota heb je straks
bijv. vier disciplines die door 2 FTE uitgevoerd gaan worden. Dit
betekent een verzwaring van taken, maar je houdt zo wel
beroepsrichtingen overeind.

Actie:

Frans

-

-

-

Hoeveel FTE is er nodig in de avo bovenbouw? In leerjaar 5 en 6 is 1F
(of 2F) het uitstroomniveau. In leerjaar 5 en 6 betekent dit het
bijhouden van vaardigheden. Leerlingen op 2F moeten het eindniveau
wel behalen. Per leerling is er 2 uur 15 minuten nodig. Voor 72
leerlingen betekent dit minimaal 1 FTE.
Hoeveel FTE is er nodig voor de leerlingenzorg? Dat ligt eraan hoe het
georganiseerd wordt. We volgen de norm van Attendiz.
In de meerjarenbegroting staat dat de exploitatie van meerdere
locaties steeds meer onder druk komt te staan en dat dat in mindere
mate bij Mota het geval is. Nu blijkt Mota toch wel onder druk te
staan. Hoe kan dat gebeuren in zo’n kort tijdbestek? Het
samenwerkingsverband is hier verantwoordelijk voor evenals het
wegvallen van de inkooptrajecten ROC.
Aan de KBW is er behoefte aan collega’s die avo kunnen geven.
Het aantal uren voor directie Mota met een dag verminderd.
De Kleine Hoeve is een begeleide externe stage voor ons. We hebben
geen huisvestingslasten, alleen een leerkracht met 6 leerlingen.

6. Ingekomen stukken
- Notulen MT 2019 04 18. Het formatiebudget is het beschikbare
budget. Een flexibele schil is praktischer-JB.
- De kwaliteitskaart wordt i.v.m. de tijd doorgeschoven naar de
volgende vergadering.
7. Conform jaarplanning
- Dit punt wordt i.v.m. de tijd doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
8. Sluiting
16.50 uur.
Notulant: Frans Loohuis
Volgende vergadering: 20 juni 2019 15.15 – 17.00 uur, locatie KBW.

