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We heten Sylvia welkom als interim-directeur van de Keg
Yvonne Raaijmakers neemt afscheid op 6 oktober. Marcel Reuling zal haar functie
overnemen en is een rondje aan het maken langs alle scholen om zich voor te
stellen.
Er is een informatiebijeenkomst geweest over de Iep. In het MT zal daar binnenkort
een beslissing over gemaakt worden.
De cao/gesprekken zijn inmiddels gevoerd met het personeel door Hans en Sylvia.
Er is een instemmingsbrief gekomen over de samenwerking met betrekking tot de
POV. Wij kunnen ons wel vinden in deze brief.
Er is een bijeenkomst van de MR Coninxhof, MR SBO Focus en onze MR om deze
brief te bespreken.
MR/OR/teamfeest wordt dit jaar georganiseerd door de oudergeleding van de MR
De resultaten van de enquête van het ICTbeleidsplan zijn doorgenomen.

Oktober
 Vergadering afgelast
November
 Er komt een vragenlijst vanuit de verkeerscommissie “Plan Veltum” voor alle ouders,
leerlingen en buurt wat betreft de verkeersveiligheid.
 Yvonne maakt een voorzet voor een attentielijst met bijbehorende bedragen, wanneer
en voor welk bedrag doet de MR wat, zodat dit goed vastgelegd wordt.
 We hebben de overeenkomst van de interim-manager bekeken. Dit was duidelijk,
goed omschreven.
 De notulen van Marcel Reulen (extra bijeenkomst met de drie MR-en) zijn besproken.
Het was een duidelijk verhaal. De werkgroep communicatie heeft n.a.v. dit verhaal
enige aanpassingen gedaan . Denkend vanuit face to face en hand in hand
benadering. Vanuit alle bevindingen wordt een concept gemaakt over hoe het
gebouw eruit moet komen te zien.
 In de notulen van de GMR staat dat er opeens twee ipv drie clusters zijn. Hier is de
GMR niet bij betrokken geweest. Dit krijgt nog een staartje.
 Er is een nieuwe verkiezingscommissie samengesteld bestaande uit Ilja, Yvonne en
Brigitte. Ahmet zal afscheid nemen als zijn termijn afgelopen is.
December









Brigitte zit de vergadering voor.
Simone en Yvonne, kandidaten oudergeleding) zijn beiden als toehoorder aanwezig.
Op 6 december was de SPOV-dag, de leerkrachten hebben alle workshops verzorgd
en we hebben veel van elkaar geleerd.
Ilja en Masja zijn bij Focus op bezoek geweest voor een kennismaking/rondleiding. Zij
hebben dit als een prettige en duidelijke ochtend ervaren.
Plan Veltum; de architecte Eline is in ons gebouw geweest om te bekijken wat de
mogelijkheden zijn. Wat is nu de officiële leegstand en wat heeft Jenaplan nodig! Zijn
de peuterspeelzaal en de kinderopvang meegenomen in de plannen?
De begroting wordt besproken. SPOV draait al enkele jaren niet goed. Het negatieve
saldo moet omlaag. In 2016 GEEN scholing, in 2017 moeten we zuinig zijn. Per
school is de begroting nu in concept. Dit punt wordt opnieuw geagendeerd.
De verkiezingen lopen. Er zijn twee kandidaten en ouders kunnen gaan stemmen.

Januari















Brigitte zit de vergadering voor.
Eric is deze vergadering aanwezig vanuit de GMR
Simone is verkozen en is vandaag voor de eerste keer officieel als MR-lid aanwezig,
Ahmet is vandaag voor de laatste keer aanwezig en hij wordt bedankt voor zijn
lidmaatschap al die 9 jaren.
Werkgroep verkeer loopt goed, zij zitten in de afrondende fase.
Werkgroep huisvesting is bezig met het bekijken van het vlekkenplan. Er liggen nu 5
opties. Het vlekkenplan is het plan waar welke lokalen/scholen komen te zitten. Zit er
ook een visie achter of gaat het puur om de m2.
Veel problemen met vervangingen vanwege (langdurige) ziekten. Eric zal onze
signalen meenemen naar de GMR.
Masja heeft een stuk ingebracht uit het MR magazine over schooltijden.
ICT (Eric), er is door de financiële situatie niet veel gebeurd met de ICT-enquête. In
januari gaat Eric met Elianne en Marcel om de tafel zitten om te kijken wat mogelijk
is. De techniekambassadeurs zijn nu technocoaches, er is veel onduidelijkheid. Het
iXperium gaat ook niet meer door. Het ouderportaal zou bovenschools kunnen.
Plan Veltum wordt besproken. Gaat het ook echt door?? Zo als het er nu voor staat
wel. De gemeente is akkoord. De discussie binnen de GMR is voornamelijk “Wat gaat
het brengen voor het kind?” Er is door Marcel Reulen duidelijk gesteld: “Het
uitgangspunt is dat elke school zijn eigen concept behoudt. Daarna kijken we waar
samenwerking mogelijk is!”
De begroting van de Keg is ingediend. Alle begrotingen zijn nu bovenschools
bekeken en geanalyseerd en met de Raad van Toezicht besproken. Sylvia heeft een
gesprek aangevraagd met Marcel. Daarna zal het opnieuw geagendeerd worden.
De attentieregeling is besproken. Er is nu een lijstje gemaakt. Deze staat op het
afgesloten deel van de site van de MR.
Er zal binnenkort een nieuwe BAC (Benoemings Advies Commissie) worden
samengesteld. Eén MR-lid uit de teamgeleding zal daarin plaats moeten gaan
nemen.

Februari


Taken worden opnieuw bekeken, Brigitte wil vice-voorzitter blijven. De termijn van Ilja
loopt binnenkort af, Marc heeft aangegeven dat hij de tijd van Ilja niet meer kan
invullen. Er zullen dan toch verkiezingen moeten komen. Masja geeft aan het
voorzitterschap wel over te willen nemen.
Yvonne wil het penningmeesterschap wel overnemen van Marc.
Masja wil wel zitting nemen in de Bac namens de MR







Simone wil contactpersoon GMR worden.
Aanmelding blijven nog even spannend vanwege sluiting van de Toverbal.
Attentieregeling wordt aangepast en staat op de “besloten” site bij het archief.
Het vakantierooster is bekeken, maar het urenaantal moet nog nader bekeken
worden.
Sylvia heeft een presentatie gegeven over het vlekkenplan van plan Veltum.
De begroting/financiën zijn besproken. Het tekortenverhaal is inmiddels bekend. De
begroting voor 2017 is nu definitief gemaakt.

Maart








Er heeft weer een ontruimingsoefening plaats gevonden. Deze verliep goed.
Re-integratie zieke medewerkers is besproken.
Er zijn een aantal artikelen besproken uit Mensenkinderen en het MR-magazine.
Plan Veltum wordt opnieuw besproken. Het vlekkenplan is in de werkgroep open
besproken. Iedereen mocht brainstormen.
Gruitenschool; hoe ver wordt dit beleid doorgevoerd? Er zijn natuurlijk uitzonderingen
bij afscheid nemen en uitstapjes…..
Het medezeggenschapsreglement conform SPOV is doorgelopen.
We gaan kijken of er een interim gevonden kan worden voor de termijn van Ilja.

April






Mei





‘Vlekkenplan’ wordt doorgesproken. Is ook met het team besproken. We zitten nog
steeds in de ‘puzzelfase’ , een aantal punten/voorwaarden/ruimten moeten nog
ingebouwd worden.
6 april heeft er een zogenaamde ‘stille ontruiming’ plaatsgevonden. Ook dat is
geëvalueerd; verbeterpunten worden meegenomen.
Kascontrole en overdracht van het penningmeesterschap heeft plaatsgevonden.
Er is een interim voor Ilja gevonden voor de termijn september tot januari 2018: Bjorn
Ceresa
Vakantierooster is nu definitief.
Het medezeggenschapsreglement Is doorgenomen. We hebben geen tekstuele
aanpassingen. Brigitte past de voettekst aan: aangepast april 2017

De datamuur wordt deze vergadering door Marjon (vervangend IB-er) toegelicht.
Plan Veltum wordt weer besproken. Er is een verder ingevulde plattegrond van het
gebouw bekeken en besproken. Er start ook een werkgroep inhoud bestaande uit
directies, Mart van Gessel en mogelijk een leerkracht van iedere school. De
werkgroep zal de mogelijkheden onderzoeken voor invulling van
samenwerkingsactiviteiten van de 4 scholen (waar is synergie noodzakelijk/wenselijk
en waar liggen belangrijke ruimtelijke relaties). Het zal geen vast omlijnd plan worden
daar dit niet de opzet is. Uitgangspunt blijft de autonomie van iedere school.
De formatie wordt besproken. Hoe zal het plaatje er volgend schooljaar uitzien?
Aangezien er nog op een aantal punten meer informatie van SPOV moet komen, is
het formatieplaatje nog niet definitief. Ook is nog niet bekend wie er in de
vervangerspoule zitten m.i.v. het nieuwe schooljaar voor de vervanging van OA en
IB.

