Korte notulen MR 8 november 2018
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur
2. Mededelingen/info/ aanvullingen, wijzigingen agenda
Welkom voor de 2 nieuwe LMR-leden (Norg en Beilen) en 1 nieuw OMR-lid Norg. Er zijn 2 vacatures
voor de LMR-Penta.
* Mededelingen van het College van Bestuur
De aansluiting tussen GO en Penta en Quintus is besproken in het CMT.
De Kerstmarkt is dit jaar op dinsdag 18 december 2018.
De functiemix is besproken. Nader bericht hierover volgt.
Er is sprake van krimp. De komende jaren zullen de gevolgen daarvan meer duidelijk worden.
Er komt een mogelijkheid om op de Havo een beroepsgericht vak te volgen voor het CE havo.
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Notulen MR-vergadering van donderdag 27 september 2018
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Beilen
01 Haalbaarheidsonderzoek
Informatief
De bestuurder heeft de vele vragen over het haalbaarheidsonderzoek beantwoord.
02 Intentieverklaring duurzame
samenwerking vo Beilen
MR AB art. 25
De achterban is geraadpleegd. Er is geen terugkoppeling van de bijeenkomsten. Er staat
weinig op papier Een “nieuwsbulletin” is gewenst en dat wordt toegezegd. .
De MR geeft een positief advies.
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Interne besturing / Management Statuut
MR AB art. 25
Er is een vraag over het doorgeven van een mandaat. Het komt niet veel voor dat een
bevoegdheid wordt doorgegeven.
De MR geeft een positief advies.
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Informatieve punten
01 Financiële rapportage januari t/m augustus
Er zijn vragen gesteld door de financiële commissie en die zijn beantwoord door de
bestuurder.
02 Formatie 2018-2019; Definitief
In de communicatielijnen kan nog iets verbeterd worden.
03 Professioneel Statuut, handreiking.
Bij het locatie-overleg kan hiernaar gevraagd worden. Dat kan tijdens het PMR-locatie overleg.
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Rondvraag
Werkgroep Communicatie wil een nieuwsbrief uitbrengen voor alle geledingen, personeel,
ouders en leerlingen.
Er is een vraag naar de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken. Wat gebeurt er met de
resultaten op locatie- niveau? Wat is de werkwijze? De PMR-locatie heeft daarin een taak.
De verkiezing voor de OMR-Quintus zal volgende week plaatsvinden.
Voorstel: de PMR-vergadering op de locaties laten plaatsvinden. Dit stuit op praktische
bezwaren.
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Sluiting om 20.22 uur

Met hartelijk groet,
Marly Vermuë

