Notulen
Medezeggenschapsraad
PCBS Willem van Oranje
maandag 12 november 2018
aanwezig: oudergeleding
personeelsgeleding
directie

Ehscha Ahmed
Gülcan Şahin
Mieke Groen (notuliste)
Sandra de Vette

1 Opening
2 MR-zaken
▪ Notulen 2 juli 2018
Notulen d.d. 2 juli 2018 worden goedgekeurd en vastgesteld.
▪ Werving 2e personeelslid
- Nieuw 2e personeelslid laat nog even op zich wachten i.v.m. personeelsomstandigheden.
▪ Overzicht bespreekpunten/protocol MR
Actiepunt wordt vervolgd (ter bespreking Sandra/Mieke; concept bij Sandra).

3 Directiezaken
▪ Personeelszaken
- Ilmy’s zwangerschapsverlof loopt af per 20 november a.s.; zij gaat van vijf
naar vier werkdagen per week.
- Laatste werkdag Lieke (invalster voor Ilmy) zal 23 november a.s. zijn.
- Ellen is zwanger en per direct met ziekteverlof tot kerstvakantie (i.v.m. risico
op besmetting kinderziekte); vervanging moeilijk (via detacheringsbureau).
- Gabriëlle vertrekt per 1 januari a.s. voor baan elders als IB’er; er lopen inmiddels gesprekken met nieuwe MOB’er.
- Ciska is nog met ziekteverlof (knieoperatie op 13 augustus jl.); er wordt een
plan van aanpak voor re-integratie opgesteld.
▪ Beleidszaken
- Privacy-wetgeving (AVG): tekst in schoolgids + apart ouderformulier voor
goedkeuring foto-/beeldmateriaal.
- Handelingsprotocol ‘Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld’
(PCBO, oktober 2018) opgesteld i.v.m. aanscherping Meldcode Kindermishandeling; personeel wordt in kennis gesteld, IB’ers krijgen (na-)scholing.
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4 Schoolzaken
▪ Werkdrukakkoord
Invulling werkdrukakkoord: werkdrukpieken (tijdelijk) verlagen met inhuren
medewerker studentaanhuis.nl (ICT-zaken) en personeel ter vervanging van
leerkrachten.
▪ Schoolgids
Nieuwe schoolgids bij start nieuw schooljaar voor akkoord ondertekend door
PG-lid (Mieke).
▪ Schoolfonds
Schoolfonds (schoolinkomsten/-uitgaven schooljaar, beheer Marlies) voor akkoord ondertekend door PG-lid (Mieke) en OG-lid (Ehscha).

5 Rondvraag
▪ Ouderhulp verbeteren; Mieke overlegt met Sandra (MOB’er?) voor bruikbaar
ouderformulier (actie Mieke).

6 Sluiting
Volgende vergadering: maandag 14 januari 2019
MR/MG-121118

Actiepunten
▪
▪

overzicht bespreekpunten + protocol MR > Mieke i.s.m. Sandra
ouderhulp d.m.v. ouderhulpformulier > Mieke i.o.m. Sandra (MOB’er?)

Besluitenlijst 2018/2019
▪
▪
▪

2e lid personeelsgeleding vanaf schooljaar 2018/2019, uitgesteld
ondertekening voor akkoord Schoolgids 2018/2019 (PG: MG)
ondertekening voor akkoord Schoolfonds 2018/2019 (PG/OG: MG + EA)
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