Notulen MR De Kapstok Leerwerktrajecten
Datum: 25 januari 2017
Aanwezig: Jos Bulthuis, Ilon Hommels, Mike Kruithof, Pim van den Bos, Rob Kroeze, Frans
Loohuis.
Gedeelte van de vergadering aanwezig: Sandy de Munck Mortier, Gerard Groeneweg.
1. Opening
15.05 uur
2. Vaststellen agenda
Er vindt geen aanpassing van de agenda plaats.
3. Wie heeft er iets voor de rondvraag?
Mike vraagt naar het WMS‐zakboek. Deze gaan we bestellen.
Rob, Frans.
4. Notulen 30 november 2016
Jos: Is er al iets meer bekend over de ouder van de
Krabbenbosweg die zitting wil nemen in de MR?
Ilon.
Ilon nodigt haar uit.
Jos: De aanwezigheid van een lid, of leden van het MT wordt,
indien de MR dat nodig acht, een onderdeel van de agenda.
Jos: Punt 7 van de notulen, het activiteitenplan, wordt in werking Jos.
gezet.
5. Mededelingen
Het tweede DGO heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk ligt er op 1
februari een sociaal plan.
Woensdag 8 februari is er een vergadering van de GMR. De MR
van De Kapstok is hierbij uitgenodigd. Jos en Rob gaan hiernaar
toe.
– In bijzijn van leden van de directie
Gerard geeft aan dat er minder leerlingen komen, dus dat er
minder projecten zullen zijn, minder personeel en dat het
takenpakket als geheel voor iedereen gaat veranderen.
Onze taak wordt het om jongeren te begeleiden naar de
voordeur van het werkveld. Nog niet bij elke gemeente is dat
besef geland.
We zitten nu in de fase van het verzamelen van ideeën. We
hoeven nog geen stellingen in te nemen. We moeten onszelf
tijd geven om een goed systeem op te tuigen.
De functie van de praktijkbegeleider komt aan de orde.
Collega’s moet goed geïnformeerd worden over alle aspecten
van deze functie, zodat ze gefundeerd kunnen kiezen.
Na mei wordt De Basis afgebouwd. Coen en Raymond buigen
zich over een plan voor de machines e.d.
Autoclean blijft bestaan.
’t Berflo komt per 1 januari 2017 onder beheer van het SWB.
Begin april krijgt het SWB ook de verantwoordelijkheid over

Jos, Rob.

de werkplekken. Onze jongeren kunnen daar stage blijven
lopen.
Cesar Franckstraat. Er zijn gesprekken gaande om de locatie
toch overeind te houden. De doelgroepenvermenging aan de
Plesmanweg verloopt moeizaam. Het Erasmus, Aveleijn, De
Club en ’s Heerenloo zijn onze gesprekspartners in deze. Lukt
het niet, dan moeten we eind april beginnen met de
verhuizing.
Het lln‐aantal van De Kapstok is met 6 gestegen. Er komt een
derde groep aan de Krabbenbosweg.
Erve Olde Meule blijft tot de zomervakantie onder de hoede
van De Kapstok.
6. Ingekomen stukken
‐ De MR basiscursus is onder de aandacht gebracht. We gaan
kijken of Maatwerk iets voor ons is.
‐ WOPO. Jos geeft uitleg over de regeling. Bij ontslag kun je
misschien een beroep hierop doen. Te vinden in de cao po.
‐ CNV bijeenkomst rechten OOP 15 februari 2017. Deze vindt
plaats op SBO De Rank te Almelo.
‐ Notulen MT 15 december 2016. Geen opmerkingen.
‐ GMR. Onze MR is uitgenodigd voor de vergadering van 8
februari a.s.
7. Conform jaarplanning
‐ Financieel beleid: meerjarenbegroting.
De MR heeft deze nog niet ontvangen.
‐ Personeelsbeleid: taakbeleid.
De MR heeft deze nog niet ontvangen
8. Rondvraag
Geen.
9. Sluiting
16.15 uur sluiting.
Notulant: Frans Loohuis

