Notulen MR De Kapstok Leerwerktrajecten
Datum: 24 mei 2017
Aanwezig: Jos Bulthuis, Mike Kruithof, Rob Kroeze, Ilon Hommels,
Pim van den Bos, Frans Loohuis.
A.m.k: Marion Dijkink‐van der Veen
Gedeelte van de vergadering aanwezig: Sandy de Munck‐Mortier, Gerard Groeneweg.
1. Opening
15.05 uur
2. Vaststellen agenda
Geen aanpassingen.
3. Wie heeft er iets voor de rondvraag?
JB: Hoe kunnen we er als MR voor zorgen dat we de stukken waar
we instemming op moeten geven op tijd aangeleverd krijgen?
4. Notulen 25 januari 2017
Jos: De notulen zijn te lang blijven liggen voordat ze naar het
personeel zijn gestuurd. Dit moet de volgende keer anders.
Ilon: Mevr. Bos van de locatie Krabbenbosweg neemt per
augustus 2017 zitting in de MR.
IRIS en Parnassys worden gebruikt. GG geeft aan dat Tuindorpnet
af is, en indien dit binnen de nieuwe regels van de
absentieregistratie toepasbaar is, kan gaan worden ingezet.
5. Mededelingen
De gezamenlijke GMR bijeenkomst van 20 april jl. wordt als zeer
waardevol beschouwd. Voorstel: we gaan als MR aan de slag met
de resultaten van de workshops. Iedereen is daarmee akkoord.
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor juni 2017.
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Jos geeft aan de MR stukken mist om haar werk goed uit te
kunnen voeren. Gerard zegt toe deze op tijd aan te leveren.
De rekentool formatie 2017‐2018 wordt besproken.
Het exploitatie‐overzicht van Qualiant voor De Kapstok,
periode jan. 2017 – dec. 2017 wordt besproken. Dit overzicht
maakt voor een deel duidelijk hoe de financiële situatie van
De Kapstok er op dit moment uitziet.
Locatie Hassinkweg: De gemeente vraagt om één naam voor
deze locatie. Het MT heeft gekozen voor de naam:
De Kapstok locatie Hassinkweg.
Het OCR vraagt of de locaties Hassinkweg en Mota
rolstoelvriendelijk gemaakt kunnen worden. Het MT neemt
hierin het initiatief om dit te regelen.
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Nascholingsplan 2017‐2018 AGL Krabbenbosweg en De
Kapstok wordt aangeboden. Dit plan komt in juni op de
agenda.
ICT‐beleidsplan VSO AGL De Kapstok 2016‐2020 wordt
aangeboden. Dit plan is nog een concept. In deze vorm kan de
MR daar geen uitspraak over doen. Dit plan komt in juni weer
op de agenda.
Het ict‐beheer van Mota gaat voor de zomervakantie
grotendeels over naar Attendiz. In september wordt dit
afgerond.
Het concept rooster cursus 2017‐2018 Mota wordt
aangeboden. De MR buigt zich hierover en meldt haar
bevindingen aan het MT.
Jos vraag het MT haar bevindingen over de concept notulen
eerder aan de MR te melden, zodat de notulen tijdig
verspreid kunnen worden. Het MT zegt toe binnen twee
dagen na aanlevering van de notulen te zullen reageren.
Mag pauzetijd tegenwoordig weer meegenomen worden als
lestijd? Frans probeert dit uit te zoeken via het digitale loket
van de inspectie.
De MR wordt gevraagd mee te denken over de wijze waarop
afscheid genomen kan worden van collega’s.

6. Ingekomen stukken
Nascholingsplan en ICT beleidsplan. De leden van de MR mailen
vragen hierover naar Frans. Deze worden toegevoegd aan de
agenda voor juni.
7. Conform jaarplanning
‐ Personeelsbeleid: taakbeleid. Hoe staat het met de
normjaartaak? De MR heeft geen stukken aangeleverd
gekregen. Toezegging vanuit MT: vanaf begin schooljaar
2017‐2018 staat de NJT in de planning.
8. Sluiting
16.30 uur sluiting.
Notulant: Frans Loohuis
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