Notulen MR De Kapstok Leerwerktrajecten
Datum: 25 september 2017
Aanwezig: Jos Bulthuis, Rob Kroeze, Ilon Hommels, Pim van den Bos, Angelique Dusink,
Frans Loohuis.
A.m.k.: Marion Dijkink- van Veen, Mike Kruithof.
Gedeelte van de vergadering aanwezig: Sandy de Munck-Mortier, Gerard Groeneweg.
1. Opening
15.15 uur
Angelique wordt van harte welkom geheten.

Actie:

2. Vaststellen agenda
Geen aanvullingen.
3. Wie heeft er iets voor de rondvraag?
Jos bericht Mike over een datum voor een MR-activiteit.
4. Notulen 28 juni 2017
De overdracht van de jongeren van de Krabbenbosweg naar
andere leer-werkplekken wordt besproken.
Voor een succesvolle overstap is een warme overdracht
noodzakelijk. Frans kaart dit aan bij Gerard en Sandy.
Verder zijn er geen opmerkingen.

Jos

Frans

5. Mededelingen
- De ledenlijst van de MR in schooljaar 2017-2018 wordt
besproken. Angelique wordt als lid van de oudergeleding
toegevoegd.
- Het vergaderschema 2017-2018 wordt besproken.
In principe is het akkoord.
Datum
Locatie + tijdstip
25 september 2017
Mota 15.15 - 16.30 uur
20 november 2017
Mota 15.15 - 16.30 uur
15 januari 2018
Mota 15.15 - 16.30 uur
19 februari 2018
Mota 15.15 - 16.30 uur
9 april 2018
Mota 15.15 - 16.30 uur
18 juni 2018
Mota 15.15 - 16.30 uur
-

Jos en Frans buigen zich over de jaarplanner van de MR.

– In het bijzijn van Sandy en Gerard:
Normjaartaak. Vanuit Attendiz krijgen we de NJT-planner
aangeboden. Gebruik ervan is nog niet verplicht. Binnen De
Kapstok geeft Gerard aan zijn we nu bezig met de invoering
van dit model. Het streven is om dit voor 1 oktober a.s. klaar
te hebben.

Jos, Frans

-

-

-

-

Directie
De leerlingen dienen minimaal 1000 uren les te krijgen.
Collega’s werken binnen de NJT (Normjaartaak) 930 uur
lesgebonden, in geval meer lesgebonden uren binnen de NJT
gewenst zijn, moet daarover individueel met de betrokken
collega overeenstemming zijn. Op veel werkplekken binnen
De Kapstok is de noodzaak nu nog heel groot om deze norm
van 930 uur te overschrijden naar 1000 uur. De directie gaat
met elke collega individueel in overleg over het wel of niet
meer lesgebonden uren draaien dan de norm van 930 uur.
De directie wil om de cao te volgen voor de bovenbouw
gemiddeld naar de 930 uur toe. Aan het begin van het
schooljaar is dat moeilijk, want dan zijn er nog maar weinig
jongeren op stage. Verderop in het jaar wordt dat mogelijk
eenvoudiger om te regelen.
Ilon, Sandy
Ilon en Sandy gaan kijken of het model van de planner
voldoende aansluit bij de werkwijze van De Kapstok.
Opleiding PDD. Gerard heeft in het lijnoverleg al aangegeven
dat de werkdruk, mede door de reorganisatie, op De Kapstok
erg hoog ligt. Praktijkbegeleiders hebben nu nog geen tijd om
de stages te regelen, waardoor de werkdruk binnen de
werkplekken op dit moment hoog blijft. Er is een oplossing in
de vorm van het inzetten van de Stichting Opstap naar Werk.
Harry Spies en Gerard gaan hierover in overleg met Leo
Lammerink van de betreffende stichting. Ad Bouwens is
tevens beschikbaar voor stagetaken. Gerard Bakker is niet
meer beschikbaar. Hij gaat vijf dagen per week lesgeven aan
de Krabbenbosweg. Emil Molzer wordt twee dagen per week
ingezet aan de Krabbenbosweg.
MT
Het ict-beleidsplan werkt eigenlijk al wel aan de
Krabbenbosweg, maar nog niet bij de leer-werktrajecten. Er
moeten nog wat paragrafen aangepast worden.
Hardware. Er komt een aanbesteding voor een bijna complete
vernieuwing van de hardware. Er wordt gestreefd naar
uniformiteit binnen Attendiz.
Het netwerk en de telefonie worden ook aangepakt.
De Kapstok moet over naar SharePoint. Terminal Server gaat
over naar Presentis.
Staking 5 oktober. De bestuurder steunt de actie. De scholen
van Attendiz zijn die dag gesloten. Rob Kalter verstuurt de
mail voor de staking centraal.

6. Ingekomen stukken
- Vakantierooster. Geen opmerkingen.

-

Lesrooster. Na een aantal maanden zou dit geëvalueerd
moeten worden.
Urenberekening. Geen opmerkingen.

7. Conform jaarplanning
- Financieel beleid: meerjarenbegroting. Blijft staan.
- Personeelsbeleid: taakbeleid. Blijft staan.

MT
MT

8. Nascholing.
Voor de bijeenkomst op 12 oktober te Arnhem van de AOB en het Allen
WMS-congres te Ede op 29 november kun je jezelf aanmelden.
9. Sluiting
16.30 uur sluiting.
Notulant: Frans Loohuis

