Notulen MR
Dinsdag 12 oktober 2021, 20.00 uur, via Teams
Afwezig m.k.: Yvonne
Afwezig: Ronald (niet uitgenodigd)

1.

Opening
Nieuw lid PMR: Marit Tuik, welkom!

2.

Vaststellen agenda

3.

Schoolzaken met Ronald
Ronald is ws niet op de hoogte van vergadering, we gaan hem in vervolg actief
vragen/herinneren.

4.

Mededelingen vanuit de MR
Geen

5.

Notulen MR-vergadering 8 september 2021
Vastgesteld en publiceerbaar.

6.

Berichten uit de GMR
Signalen rondom communicatie werden door andere GMR leden herkend. Dit is besproken
in het gesprek met bestuur. Werd om concrete voorbeelden gevraagd, beeld is geschetst
door PMR lid. Twee weken laten contact geweest tussen bestuurslid en PMR lid. Beleving
MR werd als vervelend ervaren door bestuurslid. PMR heeft zaken toegelicht, benoemd dat
bedankje op plek was. Vrijdag contact geweest tussen voorzitter MR en bestuurslid.
Voorzitter heeft opnieuw punten van frustratie benoemd. Vraag gesteld wat onze rol is in
besluitvorming rondom directeur, tevens benadrukt dat wij als MR in vrije tijd onze
rol/taak vervullen. We vragen om met respect benaderd te worden. Bestuur lijkt niet
ontvankelijk voor feedback van onze kant. We nodigen bestuur uit voor eerstvolgende
fysieke vergadering.
Wordt ook opnieuw geagendeerd op de GMR.
Er is een groot werknemerstevredenheidsonderzoek uitgezet binnen o2g2.
Nog steeds te weinig GMR leden, ouderleden zijn dun vertegenwoordigd. Wie wordt
ouderlid GMR ipv Henriette? Agenderen volgende keer.

7.

Werving nieuwe directeur
Noot: vacature is wederom niet geplaatst in ‘Jenaplanland’!
Stavaza
19 sollicitanten. Grote ontevredenheid over de kwaliteit van sollicitanten. 2 gesprekken
gevoerd, beide sollicitanten bleken over te weinig ervaring te beschikken. Overige
kandidaten bleken zeer ongeschikt. We maken ons als MR zorgen over toekomst in deze
procedure. Bestuur geeft aan dat huidige interim directeur voorlopig aanblijft. We wachten
af hoe nu verder.
Noot: leerkrachttekort en tekort aan leerkrachtondersteuners is punt van zorg voor MR,
agenderen volgende MR.

8.

Concept schoolgids
Stavaza
Stuk in schoolgids aangaande MR lijkt onjuist. Maakt ons wel alert op ons contact met
oudervereniging en onze aanwezigheid op de ouderavonden. PMR draagt zorg voor
uitnodiging MR op moment dat er weer ouderavonden zijn? Jaarverslagen ook weer
oppakken in overleg met OV. Voorzitter en secretaris nemen contact op met OV.
Wat betreft hoofdstuk AVG (blz. 41): enkel laatste zin laatste staan, eerdere tekst roept
enkel verwarring op.
Voorzitter draagt zorg voor handtekening.

9.

w.v.t.t.k.
NPO
MR is akkoord, Francesco draagt zorg voor ondertekening.
Voorzitterschap MR
Francesco heeft er een nieuwe taak bij op zijn werk, draagt graag het voorzitterschap van
de MR over aan een ander lid m.i.v. januari. Agenderen voor komende vergadering
(personele bezetting).

10.

Sluiting

Nieuwe data:
- 18 november 20:00 FYSIEK! Met Teramisu
Nieuwe data plannen op 18 november. Optie 16:00 ’s middags vergaderen

