Notulen MR-vergadering op 14-05- 2019
Notulist: J.S
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Onderwerp
Welkom
Dhr. Van der Esch-bestuurder Achterhoek VO
Aanwezig Erwin, Margot, José, Monique, Carla, Maureen Bauke, Arjen
Afwezig Maaike
Opening en vaststellen agenda
MaxX 2020
Verkenning toekomst MaxX. Samen met dhr. Van der Esch, we delen “Zorgen en vreugden”.
Het aantal leerligen in de regio is aan het krimpen met grote gevolgen voor het onderwijs en dus
ook voor MaxX. Er moet een plan komen hoe MaxX daar vorm aan gaat geven. Minder leerlingen
betekent minder geld. Niet alleen kijken naar personeel, maar ook management en
ondersteunende taken.
We bespreken de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen met de bestuurder.
Notulen/ actielijst
- Notulen 10-04-2019 - Goedgekeurd
Kleine aanpassingen.
Punt 9 aanvulling onderhandelaarsakkoord: wanneer er afgeweken wordt van de caobepaling
moet er een mail gestuurd worden. Aanvulling per mail . Deze wordt op de volgende PMR
besproken.
- actielijst & besluitenlijst
Ingekomenstukken
-nvt
Mededelingen
PMR
De jaarrekenig is namens de MR door E. en M. met de directeur besproken.
Voor de begroting is het belangrijk om te kijken hoe de keuzes tot stand komen.
Bij elkaar geweest over onderhandelaarsakkoord/werkdruk. Enquete richting collega’s gaat via de
infomaxx. Wanneer er geen resultaat - ontwikkelgeprek is geweest, dan is er een mogelijkheid dat
er geen gesprek heeft plaatst gevonden over het ervaren van werkdruk.
OMR- navraag gedaan via mail over de schoolgids.
GMR studiedag
1e deel over veiligheid in breedste zin van het woord.
2e deel over passend onderwijs en vertrouwenspersoon. Passend onderwijs deed veel stof op
waaien. Wat is daar over te vertellen, wat doet een iedere school en welke rol kunnen we nemen.
OPR- geen bericht
LLR- geen bericht
Mededelingen MT
Passend onderwijs; nog geen nieuws. Over 2 weken weer een bijeenkomst.
Kwartaalcijfers eerste kwartaal - geen bijzonderheden
Jaarrekening: Vanwege de krimp moeten MaxX eind 2019 op 60.000 euro in de plus uitkomen om
in het 2e deel van het jaar de last op te kunnen vangen. Mocht dit niet lukken kunnen er gelden
ontrokken worden uit het bestemmingsreserve.
Het weerstandsvermogen is te hoog (22.4% ipv 7.5%). De opdracht is samen met 2 andere
directeuren om een plan te schrijven waar dat geld aan uit gegeven gaat worden.
Prognose en formatie/formatieplan: prognose rond de 175 leerlingen. De 2 collega’s met tijdelijke
aanstelling krijgen geen vaste benoeming.
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Onze PO adviseur neemt afscheid. Er zijn 12 brieven binnen gekomen, waarvan 3 geschikte
kandidaten. Er is een gesprek gevoerd met 2 kandiaten, wordt vervolgd.
Binnen de school niemand die aan deze functie-eisen kan voldoen. HBO met PO ervaring
(beleidsmatig onderbouwd)
De goede les: in het bestuursoverleg is er al weer een nieuw thema aangekondigd, maar de goede
les blijft het komend jaar bij MaxX op de agenda staan.
Het nieuwe thema is de ontwikkeling en monitoring van de leerling.
N.a.v. de observaties die al gedaan zijn, wordt hier nog een vervolg stap voor gepland. Dan
worden er ook observaties gepland op het jaarrooster.
overig
8.

Ouderbijdrage
Vorige vergadering waren niet alle ouders aanwezig. C. heeft een verhelderings mail gestuurd en
de antwoorden zijn per mail toegstuurd.
M.S. De certificaten zijn gekoppeld aan de ouderbijdrage. Bij te weinig binnenkomsten van
ouderbijdrages, moet er voor volgend jaar gekeken worden van welke gelden de certificaten
aangeboden worden. Schrappen van sommige certificaten/reisjes schrappen zijn voorbeelden. DIt
gaat niet om de grote basis certificaten, maar meer om de wat kleinere. Deze zijn niet gekoppeld
aan een vak, maar worden als extra aangeboden. We willen echter wel graag de volle breedte van
het aanbod behouden.
Is het een idee om in het vermogensplan een bedrag voor certificaten te reserveren, zodat deze
uit de ouderbijdrage kunnen?
De andere dingen die uit de ouderbijdrage worden betaald zijn niet aan het onderwijsgekoppeld,
maar extra dingen.
“ als er in de schoolgids het aanbod van vakken staat en er komt een vraag voor een extra
certificaat, mogen we dan wel een bijdrage vragen?” Arjen gaat dit bij de inspecteur navragen. 1
Moeten we certificaten voor individuele leerlingen wel blijven aanbieden?
Het bedrag van 85 euro in principe akkoord, mits alle wijzigingen in de MR komen.
Het zou mooi zijn dat de loskoppeling van de certificaten inzichtelijk zou zijn, maar gezien de tijd is
dit niet haalbaar, maar wordt meegenomen naar volgend jaar.2
Er komt nog een nadere specificatie van alle uit te geven gelden aan certificaten.
Als de werkelijke bedragen van de binnengekomen ouderbijdrage binnen zijn, deze inzichtelijk
maken in de MR.
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antwoord inspectie: indien extra aanbod m.b.t. certificering mag er geen eigen bijdrage gevraagd
worden
2

In het jaarplan in december bespreken. Vrijwille ouderbijdrage en de opbouw van het bedrag. Onderzoeken
betaalverzoek door administratie van maxx
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Ouders actief benaderen.
Is een betaalverzoek een idee? DIt wordt onderzocht. De Ouderbijdrage is hierbij vastgesteld op
85,- voor 2019-2020
9.

Veligheidsbeleid
A Heeft een format gekregen van een veiligheidsbeleid. Deze moet voor de vakantie gereed zijn.3

10.

Samenstelling MR 2019-2020
Ouder van leerling uit C1 wil graag extra informatie. Monique biedt aan aanspreekpunt te
zijn voor ouders die meer info willen. Bij meerdere kandidaten wordt er een verkiezing
uitgezet.
Agenda
a.
vergadering 27 juni (afsluitende bijeenkomst) 18.00 uur

Privacyregeling/AVG
Margot en José bereiden dit voor.
Rondvraag
b.
MS: hoe gaat het met diploma’s? De leerlingen die afscheid nemen in juni 2019 krijgen een
diploma zonder reglement. Voor komend schooljaar wordt er een examenreglement vastgesteld.
A: 25 mei bedrijvendag in Neede. MaxX verzorgt in de school de koffie en thee. Ook zullen enkele
lokalen in gebruik zijn door leerlingen en docenten.
Voor Berkelandse uitdaging heeft MaxX Johan ten Elsen (hovenier) genomineerd.
Status: bespreken (b), informeren (i), mondeling (m), uitwisselen (u), vaststellen (v)
Bijlagen: reeds in bezit (ib), wordt nagezonden (wn)
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Onderwijscoordinator en gedragsdeskundige hebben de opdracht gekregen om adhv format Achterhoek VO
het veiligheidsplan te schrijven voor de zomervakantie.
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