MR
NOTULEN
Heerlen, 19-06-2022
Aanwezig: Debora Herveille, Jesse Lenaers, Christel Smits, Miranda vd Berg, Henriette Lempers,
Bennie Salemink

Agenda

01 Opening en welkom door de voorzitter om 15:00uur
02 Notulen 22-03–2022 en notulen van tussenoverleg 31- 05-2022 (bijlage 2X)
- Beide geaccordeerd.
03 Mededelingen directie.
- Functiemix is nog niet uitgezet. Verwachting is dat er volgende week uitsluitsel komt.
04 Stand van zaken leerlingenaantal.
- Zie punt 6
05 Strategienota en NPO-gelden
- Voor volgend schooljaar de collega’s inzetten die hieraan gaan werken.
- Vanuit domein taal een visitatie gehad en wordt door Natasja verder uitgezet.
06 Begrotingsplan en formatie
- Teller op 255 leerlingen waarvan 82 brugklassers.
- School groeit enorm, maar raakt ook redelijk vol.
- Op dit moment P-begroting € -59.000,- Op M-begroting € -30.000,-, mede door wegvallen van begroting vrijwillige
ouderbijdrage.
- Voor deel mogen NPO gelden ingezet worden, maar wel op structurele vlakken
binnen onderwijsplan.
- Natasja en Debora puzzelen hier nog aan.
07 Vakantierooster, jaarkalender en ontwikkeldagen
- Wettelijk minimaal 189dagen onderwijs voor leerlingen verzorgen
- Komend schooljaar is een kort schooljaar, hierdoor ontwikkeldagen in het geding.
- Huidige ontwikkeldagen is in samenspraak met CVB en GMR ooit besloten en
vastgesteld. Echter door korte schooljaar komt dit in het geding.
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Als er tussen GMR en CVB géén witte rook komt dienen docenten, volgens CAO
50uren lestaak verminderd worden.
- Als dit gebeurt dan komt er nog een groter gat op de P-begroting.
- Mogelijkheden tot oplossingen:
o Halve lesdagen en andere helft gebruiken voor ontwikkelen
o Leerlingen buiten school laten leren onder vlag van de school(stage oid)
- In afwachting van de uitkomst van het overleg tussen GMR en CVB heeft DNT gekeken
naar de invulling van de ontwikkeltijd. Een geeft de MR instemming aan het volgende
voorstel:
o Vanuit DNT wil de MR de dag van de medewerker los zien van ontwikkeldagen
en stemt de MR in om zoveel als mogelijk hele ontwikkeldagen in de
jaarkalender te plannen. De overige ontwikkeltijd dient ingezet te worden als
halve ontwikkeldagen waarbij de leerlingen een halve lesdag hebben en het
andere deel benut wordt als ontwikkeltijd.
Functiemix
- Functiemix is nog niet uitgezet. Verwachting is dat er volgende week uitsluitsel komt.
Mededelingen ouders en ouderraad
- Door tijdgebrek niet aan de orde gekomen.
Leerlingenraad
- J.L. Heeft de vergadering eerder verlaten.
GMR.
- Door tijdgebrek niet aan de orde gekomen.
Rondvraag / Sluiting.
- Volgende MR stond gepland op 5-juli. In onderling overleg is besloten deze te
verplaatsen naar donderdag 14 juli 16.00uur fysiek op school met uitloop

Met vriendelijke groet,
Henriette Lempers

