MR vergadering 8-12-2020
Aanwezig: Rob, Mavis, Helena, Renate, Maarten, Geert-Jan
Afwezig: Hans

Opening 19.15 uur
Rob opent de vergadering. Om 20.00 u sluit Maarten Melis aan voor een toelichting op de
meerjarenbegroting.
Notulen vorige vergadering van 22 september 2020 reeds goedgekeurd en gepasseerd.

Ingekomen post
Koers VO zoekt nog een personeelslid als afvaardiging voor 2 jaar. Dit wordt om de 2
jaar afgewisseld met 2 jaar een bestuurslid, dan voor 2 jaar een personeelslid, dan weer 2
jaar bestuurslid etc. MR moet formeel voordragen wie afgevaardigd kan worden. De MR zal
dit bespreken en polsen wie hier interesse in heeft.

Stand van zaken rondom Corona: maatregelen en richtlijnen
Persconferentie: Geen maatregelen aangekondigd tav onderwijs of de kerstvakantie. Op
school zijn er 20 teamleden die besmet zijn (geweest) met Corona. Mondkapjesplicht is er
binnen de school. Dit is soms lastig te handhaven in school.
De maatregelen voor Corona nemenwel een hele hap uit de begroting.
Maatregelen op school worden goed genomen in vergelijking met wat we horen van
andere scholen. Ook lof voor de conciërges op school.

Berichten vanuit directie/bestuur
-

Meerjarenbegroting 2020-2025:
Maarten Melis (penningmeester bestuur) geeft toelichting op de meerjarenbegroting.
De school hoopt op 0 te eindigen eind dit jaar. De verwachting echter is dat we aan
het eind van 2020 op -200K eindigen. Oorzaken o.a.: verlies van 50K door het
herfstakkoord (uitkering 2020), Corona (ziekte/vervanging, extra schoonmaak
(uitbesteed)). Dus dit jaar valt tegen, wel voldoende buffers om dit op te vangen.
Maximale capaciteit van school is bereikt. De school zit vol qua aantal leerlingen.
Nulbegroting (taakstellend) is gemaakt voor 2021. 90% gaat naar personeel qua
uitgaven. Inkomsten voor de kinderen komt van het rijk.
Er ligt wel een focus op de reserves. Vanuit ministerie een brief gekomen hierover.
Publieke reserves 186K, private vermogen 1,2 miljoen (komt uit het verleden).
Rob heeft nog een vraag over de post….(personele kant) was 90 nu 1. Komt Maarten
nog op terug.

Exploitatiekosten gaan af van publieke vermogen af. Rente gaat naar het private
vermogen; komend jaar eventueel negatieve rente.
De MR geeft instemming op de meerjarenbegroting.

Lopende schoolzaken
- Status VSO in voorstel bonden
In een voorstel van de bonden m.b.t. salariëring VSO is opgenomen dat een verhoging naar
het niveau van het voortgezet onderwijs gekoppeld is aan de voorwaarde dat er
diplomagericht onderwijs gegeven wordt. Aangezien dit bij ons niet aan de orde is, heeft het
bestuur vast laten leggen dat ons VSO niet diplomagericht is. Het voorstel tot de
salarisverhoging door de bonden betreft dus niet de collega’s van ons VSO
- Vacatures
Corona en werkdrukvermindering; evaluatie werkdrukvermindering. De mensen die waren
aangenomen voor de werkdrukvermindering zijn inmiddels vanwege personeelsmutaties
vast ingezet in groepen. Dus zullen voor de werkdrukvermindering nieuwe vacatures moeten
komen. Verder zijn alle vacatures ingevuld.

Organisatie
Sollicitatie bestuurslid: bestuurslid voor bouwkundige en facilitaire taken. Er was een
sollicitatiegesprek gepland waarbij Maarten en Helena vanuit de MR zijn aangeschoven,
conform het MR-reglement. Er bleek echter volgens Maarten en Helena niet echt sprake van
een sollicitatiegesprek te zijn, maar meer een “rondleiding/kennismaking”. Inmiddels is er, na
dit gesprek, een profielschets ontvangen van de beoogde kandidaat vanuit het bestuur. In
de procedure in het MR-reglement staat dat er een eerst een sollicitatiecommissie moet
worden gevormd waarin MR leden (ouder en personeelsgeleding) plaatsnemen waarbij er
gebruik wordt gemaakt van duidelijke vaststaande profielen voor bestuursleden. Dat was
hier nog niet het geval. Maarten en Helena zullen dit richting het bestuur terugkoppelen per
mail.
Gesprek met toezichthoudend bestuur moet nog plaatsvinden.

Berichten vanuit OPR PPO
Verslag Maarten over stand van zaken OPR PPO (het samenwerkingsverband dat
verantwoordelijk is voor de vormgeving en bekostiging van het gehele Primair onderwijs
binnen Rotterdam): na verkiezingen (waarin ook onze MR een stem heeft uitgebracht) heeft
de OPR twee nieuwe leden gekregen (één ouder, één personeelslid). Ondersteuningsplan
gemaakt voor 2021. Maarten twijfelt of de OPR heel veel invloed heeft in verhouding tot het
PPO.

Rondvraag
Geert Jan heeft een mededeling; op één na alle assistentes voor salarisverhoging
met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus naar hogere schaal 5

-

Verder geen andere vragen in de rondvraag.

Geert Jan verlaat de vergadering.
De MR praat nog even na over de voordracht voor Koers VO. De MR heeft iemand in
gedachten. Rob zal polsen hoe deze persoon er tegenover staat.
De vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering op 16 februari 2021 om 19.15 uur.

Aflopen zittingstermijn:
Mavis, Helena, Hans juni 2021, Maarten december 2021, Renate juni 2022, Rob juni
2024

