MR De Kapstok Leerwerktrajecten
Notulen vergadering 30 november 2016
Aanwezig: Jos Bulthuis (voorzitter), Rob Kroeze, Ilon Hommels,
Pim van den Bos, Frans Loohuis (secretaris)
Afwezig m.k.: Mike Kruithof, Marion Dijkink (oudergeleding).
Actie/Att.
1. Opening
‐ Opening: 15.00 uur
‐ Vanuit de Krabbenbosweg is er misschien een ouder die zitting wil nemen in de MR.

Ilon

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt integraal overgenomen. Opgemerkt wordt dat in deze agenda de
vaste agendapunten vanuit de jaarplanning ontbreken. Tijdens de volgende
vergadering wordt deze structuur weer doorgevoerd.
3. Wie heeft er iets voor de rondvraag?
‐ Vraag vanuit het personeel over het vervangingsteam van De Kapstok.
‐ Frans: agendapunt aanwezigheid lid MT tijdens een deel van de MR‐vergadering.
4. Notulen 14 september 2016.
‐ Geen opmerkingen.
‐ De leden van de Krabbenbosweg hebben de notulen niet ontvangen. Zij krijgen de mail
die bedoeld is voor het personeel van De Kapstok niet.
Pim vraagt aan Sandy of dit aangepast kan worden.
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5. Mededelingen.
‐ Vanuit de GMR is Frans Loohuis nu de contactpersoon geworden voor de MR van De
Kapstok.
6. Ingekomen stukken.
‐ Verzuimprotocol vanuit het MT. De MR stemt in met het verzuimprotocol.
‐ Zakboek WMS. Frans heeft de vraag of elk lid van MR zo’n boekje kan krijgen,
neergelegd bij Els Gerritsen van de GMR. Een reactie volgt nog.
7. Personeelsbezetting MR
Rooster van aan‐ en aftreden:
Lid
Jos Bulthuis
Rob Kroeze
Ilon Hommels
Pim van den Bos
Mike Kruithof
Frans Loohuis
Marion Dijkink

Aantal jaren lid in 2016‐2017:
2
2
1
1
2
2
1
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‐

‐

‐

Communicatie achterban:
De collega’s krijgen de informatie via de mail. Op elke locatie is tijdens de
teamvergaderingen nieuws vanuit de MR een vast agendapunt.
Voor de ouders zet Bob Botter de notulen op de website van De Kapstok.
Penningmeester. De MR beschikt op dit moment niet over een penningmeester. Rob
Kroeze stelt zich kandidaat voor deze functie. Zijn nominatie wordt geaccepteerd.
Voor Rob ligt er nu de taak om een begroting op te stellen.
Activiteitenplan. Jos, Rob en Frans buigen zich over een op te stellen activiteitenplan,
inclusief een jaarplan.
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8. Reorganisatie.
De MR bespreekt een intern stuk over de reorganisatie. Zij is van mening dat het MT
verantwoordelijk is voor de communicatie naar het personeel toe. Dit is inmiddels
gebeurd door de publicatie van de notulen van het MT.
In deze notulen had vermeld moeten staan dat er overleg heeft plaatsgevonden
met de MR. Zoals eerder vermeld hecht de MR grote waarde aan dat de
personeelsleden goed geïnformeerd worden.
9. Rondvraag.
‐ Vanuit het personeel: Hoe ziet het vervangingsteam van De Kapstok eruit? Wanneer
kan daar een beroep op gedaan worden? Wie is verantwoordelijk voor de gang van
zaken omtrent dit team? Kan het MT ons daar duidelijkheid over verschaffen?
‐ De aanwezigheid van een lid van het MT tijdens de MR‐vergaderingen wordt geen vast
agendapunt. Als de MR de noodzaak voelt om een lid uit te nodigen, zal ze dit doen.
Andersom kan een lid van het MT altijd om tijd vragen tijdens een MR‐vergadering.
Sluiting: 16.30 uur
Notulant: Frans Loohuis
Eerstvolgende MR‐vergadering: 25 januari 2017, 15.00 uur locatie Krabbenbosweg.
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