Notulen (1e deel) MR-vergadering dd. 6 juli 2010-07-16
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Notulen dd. 1 juni 2010
Sub 6/7: op 15 juni was de leerlingenenquête nog niet beschikbaar, nu inmiddels wel.
3 Uit de GMR, juni 2010
Het bestuur gaat investeren, maar deze investeringen moeten herkenbaar resultaat opleveren in het primaire
proces. Daarmee komt er een kwaliteitsimpuls, het personeel en de leerlingen zijn de doelgroepen van deze
investeringen. Een ander criterium is, dat de manier waarop de investering wordt ingevuld onderscheidend moet
zijn, dus niet méér van hetzelfde.
Het bestuur noemt als voorbeelden: weekend-school, summer-school, de mogelijkheid om afwisselend te werken
met heel kleine klassen en heel grote groepen (soms 7 lln., soms 50 lln.)
Eenmalig wordt hier € 3 miljoen voor uitgetrokken.
Het doel is dat de LVO-scholen beter moeten zijn dan andere scholen.
In het vervolg van 2010 legt het bestuur de nadruk op personeelszaken:
De functiemix
leerbeleid (scholing personeel)
Management development (vooral het verstevigen van de teamleidersfunctie).
Besluiten:
-De lln. hebben ingestemd met de standaardtekst aanmeldingsformulier. *)
-De ouders hebben ingestemd met de gebruikersovereenkomst lesmateriaal.
-De GMR heeft ingestemd met de directiestructuur clustervorming.
*) Met betrekking tot dit punt wordt opgemerkt dat dit formulier volkomen onbekend is en dat de procedure om een
dergelijk formulier geheel buiten de scholen om vast te stellen ongewenst is. Ook de centrale directie kent dit
formulier niet en zal ernaar informeren.
4 – 1)
De planning van de bouw- en verhuisplannen Bemelerweg-Bemelrgrubbe is zeer krap. De overgang is gepland in
de kerstvakantie van dit jaar. Er loopt weliswaar nog een procedure bij de Raad van State, maar er worden toch al
de nodige stappen gezet. De architect (Loxodrome) kan goed luisteren/meedenken en begeleidt het hele project.
De financiële planning loopt in de pas. Financieel is het één project met één begroting richting gemeente.
Het primaire proces van PM gaat 1 op 1 over. Bij de overige functies zal er zoveel mogelijk worden samengewerkt
(o.a. op het gebied van repro). Fusie is op termijn misschien mogelijk, maar voorlopig nog niet ion beeld.
Knelpunten:
De beperkte beschikbare ruimte in het gebouw van de Bemelerweg bij de huidige leerlingenaantallen, die hoger
zijn dan de prognoses waarop de nieuwe gebouwensituatie is gebaseerd.
De verkeersstromen/veiligheid in verband met het grote aantal leerlingen na de verhuizing: SMC ca 900, PM ca
600 (terugloop in nog niet concreet merkbaar).
De accommodatie voor LO is nog onderwerp van gesprek met de gemeente, omdat er nog ongeveer 30% tekort
aan accommodatie is.
4 – 2)
De ouders krijgen via de mail nog info en antwoorden m.b.t. de tekst in de schoolgids over de ouderbijdrage.
4 – 3)
De MR gaat alsnog akkoord met de komst van de functie hoofd facilitair manager. De locatie directie heeft
aangegeven daar nu toch duidelijke voordelen in te zien. De locatiedirectie zal functioneel aansturen en de
hiërarchische aansturing voor met name schooloverstijgende zaken ligt bij de centrale directie.
Volgens mij hebben we besloten om akkoord te gaan met de herbenoeming van Bert als lid van de GMR:
-Bert Heijnens is reglementair aftredend als GMR-lid. Wil graag een volgende periode in de GMR. Maar de MR
moet hiermee eerst akkoord gaan. Dat moet dan worden gemeld bij de GMR. Vanavond graag een besluit nemen
hierover.

