Notulen MR 19 december 2018
Aanwezig:

Mw. M.E. de Jonge, Mw. C. Huizenga, A. Bouma, Mw. M. Fris,
Mijke Smit, J. Lubbinge, Mw. K. Bijma, Mw. T. Fokkema,
Mw. S. Stelwagen, A. Zijlstra, Mincka van Houten, Hilde Veninga,
E.M. van der Werff

M.k.a.:

H. Reitsma

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.33.
2. Agenda + Notulen 14 november 2018
Punt 4a wordt de Begroting 2019; punt 4b wordt cao 01-08-2019, waarvoor de
directeur van Simon Vestdijk, Sjouk Stelwagen, bij de vergadering is
aangeschoven.
Agenda punt 5 en punt 6 worden omgewisseld.
Notulen vorige vergadering:
Tekstueel;
Punt 6, laatste zin; goedkering moet zijn goedkeuring;
Punt 13 en 14; “Aise: DE en” moet zijn “Aise: de ene …”
3. Mededelingen/ingekomen stukken
•
•

•

Ingekomen stuk Edwin Helvrich; Sjouk neemt dit op met Edwin en Lisa
Ligthart en komt hier schriftelijk richting de MR op terug;
Stuk OR. De bestuurder geeft aan dat dit vorig jaar ook aan de orde is
geweest en dat hiervoor geen algemene maatregel zal worden
vastgesteld. Indien een docent nalaat om te reageren dan kan de OR
dit opnemen met de betreffende mentor of teamleider en mocht er dan
nog niet adequaat worden gehandeld, met de directeur van de school.
De algemene regel binnen de organisatie is, dat er op mails en
telefoontjes binnen een redelijke termijn moet worden gereageerd. Dus,
heel graag laten weten wanneer een docent dit nalaat. Mocht het voor
ouders een te grote drempel zijn, dan kan het ook via: info@vestdijk.nl.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat het via de OR gaat en dat
deze de naam van de betreffende docent doorgeeft aan Christina.
Daarnaast zal dit in de teamvergaderingen ook onder de aandacht
worden gebracht.
Jaarverslag OPR; ter info. Wil men extra informatie dan is deze te
verkrijgen bij Marijke van Dijk, hoofdgebouw Harlingen.

4a. Begroting 2019
Naar aanleiding van de Begroting konden vooraf vragen worden gesteld. Deze
vragen zijn verzameld en voorgelegd aan de Bestuurder, die hier schriftelijk op

heeft gereageerd. De vragen zijn naar tevredenheid van de vragenstellers
beantwoord en de MR stemt in met de Begroting 2019.

4b.

cao 01-08-2019
In de cao die per 1 augustus ingaat is door partijen afgesproken dat er voor
docenten 50 uren wordt vrijgemaakt voor ontwikkeltijd.
De reden om deze ontwikkeltijd in te voeren is om voor docenten
werkdrukvermindering te realiseren. Echter voor deze ontwikkeltijd wordt door
het Ministerie geen extra bekostiging gegeven; het moet uit de ruimte die
ontstaan is door de wet op de onderwijstijd komen.
Sjouk Stelwagen geeft een toelichting hoe dit in zijn werk zou kunnen gaan.
Binnen de teams is hierover gesproken en zijn oplossingen aangedragen.
Binnenkort zal hier door de school, samen met de MR, keuzes in moeten
worden genomen.
5. Bestuurlijke fusie PJ en SV
De stukken zijn ontvangen. De PMR komt er in januari op terug. Nogmaals
wordt aangegeven om de stukken te verwerken in één préambule.
6. Vakantieregeling 2019-2020
Helaas geen twee weken meivakantie, aangezien de centrale examens al op 7
mei beginnen. Er zijn nog twee dagen toe te kennen waarbij de bestuurder
twee opties heeft gegeven.
De MR geeft het volgende advies: de vrijdag voor de voorjaarsvakantie en de
maandag na de voorjaarsvakantie.
7. Mededelingen van de bestuurder
Per 1 augustus stopt Sjouk Stelwagen als directeur van de vestiging
Harlingen. Net als bij de vacature van de directeur van de vestiging Franeker,
gaan we nu ook werken met een benoemingsadviescommissie en een
benoemingscommissie. Daarnaast wordt er een bureau voor Werving en
Selectie ingeschakeld. In de info komt een stuk waarbij docenten wordt
gevraagd om aan te geven of ze zitting willen nemen in de
benoemingsadviescommissie.
8. Vragen aan de bestuurder
Geen
9. Pauze

10. Mededelingen vanuit de leerlinggeleding
•
•
•
•

Nieuw lid in de leerlingenraad; ze heeft nu 8 leden (van verschillende
afdelingen en uit verschillende leerjaren);
Alles staat nu op de site;
De leerlingenraad is goed betrokken geweest in het proces van de
“nieuwe” kantine;
De leerlingenraad is bij de bijeenkomst geweest betreffende de nieuwe
indeling van het terrein rond de school.

11. Mededelingen vanuit de oudergeleding
•
•

Er is een voorlichtingsavond voor de ouders geweest betreffende de
fusie. Alleen Aise en Titia waren er, verder niemand.
Aise is bij de Ouderplatformavond in Sneek geweest. Het was een
infoavond over Passend Onderwijs.

12. Mededelingen vanuit de Personeelsgeleding
•
•
•

Yoanna heeft zich teruggetrokken uit de MR. In de personeelsinfo zal
een oproep voor een nieuw MR-lid worden geplaatst;
We denken na over een infoavond voor het personeel betreffende de
fusie;
10 januari is er een gezamenlijke vergadering van de MR’en van PJ en
SV betreffende de préambule..

13. + 14. W.v.t.t.k. en rondvraag
•
•

Privacy; wordt op school veel aandacht aan besteed;
Het vergaderschema is niet bij iedereen bekend. Christina mailt het
nogmaals.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:40.

