Notulen MR 27 maart 2019
Aanwezig:

Mw. M.E. de Jonge, Mw. C. Huizenga, A. Bouma, Mw. M. Fris,
Mw. K. Bijma, Mw. T. Fokkema, H. Reitsma, Uhra Osman,
Hilde Veninga, E.M. van der Werff

M.k.a.:

Mijke Smit, J. Lubbinge

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.35.
De bestuurder schuift later aan (20.15), dus wordt begonnen met de punten
10, 11 en 12.
2. Agenda + Notulen 19 december 2018
Notulen vorige vergadering:
N.a.v.;
pagina 1, punt 3, stuk OR; is dit inmiddels in de teamvergaderingen al
besproken?
De bestuurder gaat dit navragen;
Pagina 3, punt 12, 1e bolletje. De verkiezingen hebben inmiddels
plaatsgevonden. Er zijn 64 stemmen uitgebracht; 27 voor Folco, 36 voor
Sjoerd en 1 ongeldige stem. Sjoerd (Herder) zal dus vanaf de volgende
vergadering zitting nemen in de MR.
Tekstueel;
pagina 2, punt 4b, laatste zin; “zal” moet zijn “zullen”, “genomen” moet zijn
‘gemaakt”;
pagina 3, punt 12, 3e bolletje; één punt minder.
3. Mededelingen/ingekomen stukken
Geen.
4. Invoering Gemengde Leerweg met Dienstverlening en Producten
De MR stemt in met de invoering.
5. Professionaliseringsplan 2018-2020 en Begroting Professionaliseringsplan
In feite is de begroting professionaliseringsplan een verduidelijking van een
post op de begroting waar al mee is ingestemd. De PMR kan zich vinden in de
verduidelijking van deze post.

6. Bestuurlijke fusie PJ en SV (status)
De FER is ingediend. DUO heeft dit bevestigd en een nummer toegekend.
Vanuit de beide MR’en zullen twee leden van de PMR zitting nemen in een
(tijdelijke) themaraad die zich bezig gaat houden met de zaken die spelen
rondom de fusie. In eerste instantie zal dit zijn de inrichting van de MR,
deelraden en de nieuwe GMR.
7. Mededelingen van de bestuurder
•
•

•

Er zijn tot nu toe 250 nieuwe aanmeldingen (prognose 236);
Er is een subsidieaanvraag gedaan door 11 scholen in de regio voor
sterk techniekonderwijs. Hier is een bedrag van ca. € 5 miljoen mee
gemoeid. De samenwerking tussen de scholen is aangegaan, omdat de
subsidie alleen wordt verstrekt als je dit als regio aanvraagt;
Per 1 augustus zal er een nieuwe directeur in Harlingen benoemd
worden. Morgen in de personeelsinfo wordt bekend gemaakt wie het is
geworden.

8. Vragen aan de bestuurder
OR: de ouderraad wil een enquête houden onder de ouders; kan de
bestuurder zich hierin vinden?
B.: prima, geen probleem. Kan via de school (Christina) worden geregeld.
PMR: vanuit de achterban hebben wij vernomen dat de huidige
“compensatieregeling” door teamleiders verschillend wordt geïnterpreteerd en
dat de regeling bij velen nog steeds niet duidelijk is.
B.: Graag schriftelijk een verduidelijking van de vragen. De PMR zal dit aan de
bestuurder verstrekken.
9. Pauze
10. Mededelingen vanuit de leerlinggeleding
•
•
•

Nieuwe bijeenkomst betreffende de kantine ging niet door. De
leerlingenraad heeft 10 februari een nieuw plan gekregen, maar daarna
niets meer gehoord;
Hetzelfde geldt voor de inrichting rondom de school (“shared space”);
De leerlingenraad gaat weer op zoek naar nieuwe leden.

11. Mededelingen vanuit de oudergeleding
•

De ouderraad is van plan om een enquête te houden onder de ouders.
Naast het verkrijgen van informatie wordt de enquête ook gebruikt om
ouders te interesseren deel te gaan nemen in de ouderraad. Zodra de
vragen zijn opgesteld wordt Christina benaderd om vervolgens via
school de enquête naar de ouders te mailen.

12. Mededelingen vanuit de Personeelsgeleding
•
•
•

De notulen worden voortaan weer in de personeelskamer opgehangen
en/of op de website geplaatst;
De agenda komt voortaan in de personeelsinfo;
De vergadering met de RvT zal plaatsvinden op 17 juni.

13. + 14. W.v.t.t.k. en rondvraag
Geen.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:10.

