Notulen MR De Kapstok Leerwerktrajecten
Datum: 28 juni 2021
Locatie: Videovergadering
Tijdstip: 15.00 uur – 16.30 uur
Aanwezig: Jos Bulthuis, Rob Kroeze, Wesley Westenberg, Pim van den Bos, Bianca
Brouwer, Ineke Mensink, Frans Loohuis. Gedeeltelijk: Sandy de Munck-Mortier, Thyrza
Hylkema.
A.m.: Janine Nijhuis, Esther Groothuis, Dina Bouwhuis.
1. Opening
Welkom aan iedereen.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Rondvraag
Geen.
4. Notulen MR 29 maart 2021
De notulen worden vastgesteld.
5. Mededelingen
- Rooster van aftreden MR.
Aftredend zijn namens Personeel Frans Loohuis, Pim van den Bos.
Nieuw namens het personeel zijn Leander Scholten, Wendy Blokhuis.
Binnen de Mr gaan we in overleg met de zittende ouders voor verdere
invulling namens de Oudergeleding.
- Vergaderdata.
Het eerste vergadermoment in het nieuwe schooljaar is 27 september
15.00 uur op Mota. We proberen de vergadering niet alleen op maandagen Frans
in te plannen. Dit wordt geagendeerd voor de eerste vergadering.
Jos
- Afsluiting schooljaar MR
De afsluiting vindt plaats in overleg.
Wesley nodigt Jeroen de Vries uit.
Wesley
5a. – In bijzijn van leden van de directie: 15.30 t/m 16.00 uur.
• Corona stavaza
De mondkapjes zorgen voor discussie. In de wijde wereld zijn ze niet
meer nodig, maar op middelbare scholen wel. Dat geeft verwarring.
Op Mota wordt weer met een 5-daagse lesweek gewerkt. Alle
ouders/verzorgers en leerlingen op EOM zijn benaderd en alle wensen qua
lesrooster konden gehonoreerd worden.

•
•

Bianca vraagt of de kosten van de zelftesten ten laste van onze
scholen komen? Nee, dat is niet zo. De overheid financiert dit.
Formatieplan 2021-2022
Het proces vordert gestaag. Veel functies zijn al ingevuld.
Voortgang nieuwbouw Hengelo. Naamgeving school.
De bouw ligt op koers. Wel zijn er nog een aantal zaken die
doorgerekend en doorgedacht moeten worden om de begroting
voor die onderdelen sluitend te krijgen, bijv. de keuken.
Er wordt t.z.t. een verhuisbedrijf ingeschakeld.

•

•

•

•
•

Materialen die ‘overbodig’ zijn geworden aan de KBW worden op
Marktplaats gezet. Jos en Rob nemen contact op met Arjan of er
Jos, Rob
eventueel spullen tussen zitten die voor onze ander locaties
interessant kunnen zijn.
Er is een film gemaakt om mensen uit te nodigen mee te denken
over een naam voor de nieuwe school. Tot 6 juli kunnen mensen hun
suggestie sturen naar: nieuwenaamvsoagl@attendiz.nl
Er wordt niet alleen gezocht naar een nieuwe naam voor de locatie
aan de Bandoengstraat, maar ook naar een overkoepelende naam
die De Kapstok als naam gaat vervangen.
Uitbreiding EOM
Na de zomervakantie zal er nog geen sprake zijn van uitbreiding van
EOM. Er liggen wel twee opties: Erve Geurts en de Tukkerij. Zeker is
wel dat na de zomervakantie vier lokalen van de Zevensprong
gebruikt gaan worden door EOM.
Schoolgids 2021-2022 De Kapstok
Ziet er goed uit. Bianca vraagt of de ouderraad die beschreven staat
in de gids er daadwerkelijk is. Eigenlijk had die passage geschrapt
dienen te worden. Bianca wil het wel op zich nemen om een
ouderraad op te zetten. De passage kan blijven staan.
Bianca
Schoolplan 2021-2022 De Kapstok
Kort maar krachtig en informatief. Het onderdeel ICT is op het laatst
nog toegevoegd.
Kwartaalrapportage Q1 De Kapstok
Overzichtelijk en inzichtelijk. Goed verslag.
Werkverdelingsplannen stavaza
Op de KBW is het plan opgesteld door Pim en Wesley. I.o.m. collega’s
is op sommige onderdelen afgeweken van de cao. Ze hebben
collega’s persoonlijk benaderd, zodat iedereen zijn of haar zegje kon
doen. Arjan stelt het op voor de HKW. Rob is op EOM in overleg met
collega’s en met de mensen die het team het komend jaar gaan
versterken. Het werk kan herschikt worden.
Op Mota is het nog in ontwikkeling. Het komt op de
teamvergadering van 29 juni.

6. Enquête werkdrukvermindering.
Bevindingen. Eventuele vervolgacties. Door Pim & Wesley.
De gelden voor werkdrukvermindering zijn ingezet voor extra personeel,
extra handen in de klas. Een vierdaagse werkweek is niet toegestaan in het
PO. Er komt een vervolg op deze enquête, maar dan onder het personeel
per locatie. Daardoor kunnen er meer concreet conclusies getrokken
worden. Dat zal medio december plaatsvinden. Dan is als het goed is alles
weer normaal op de scholen. Ouders worden er dan ook bij betrokken, bijv.
over de vraag hoe ze denken over hybride onderwijs.
Wesley is hierin de kartrekker.
7. Ingekomen stukken

Wesley

-

-

Nationaal Programma Onderwijs
Dit onderwerp agenderen we voor de eerste vergadering. Op die
manier kunnen we op de hoogte blijven van de wijze waarop De
Kapstok de gelden gaat inzetten.
Notulen MT 2021-03-19
Bestuursformatieplan 2021-2022

8. Conform jaarplanning
• Jaarverslag GMR
Het jaarverslag van de GMR is gedeeld met de MR’en. Mensen
kunnen zich van de inhoud op de hoogte stellen.
9. Sluiting
16.30 uur.
Volgende vergadering: 27 september 2021 15.15 uur Mota.

