Notulen MR-vergadering
Datum:

dinsdag 19 november 2019, 18.00 – 20.15 uur

Aanwezig:

Karin van den Hoven, Margot de Korte, José Eijbergen, Francien Korpershoek, Femmy van
der Ent Braat (voorzitter), Nicolette ten Velde (notulen), Gunther den Braven

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
Opening en welkom
2. Begroting
De MR bespreekt de begroting en de kaderbrief. Deze brief is KPOA-breed en bevat een toelichting vanuit
het CvB. Dit document staat dus vast. Uit de brief blijkt dat er voor heel KPOA een daling van de
leerlingenaantallen is. Voor de Kinderhof betekent dit een krimp van 0,2 fte (1 dag) om de begroting tot en
met juli 2020 gezond te houden en om de 12 groepen te behouden. Deze krimp is uiteraard afhankelijk van
de ontwikkelingen in 2020 op het gebied van personeel en leerlingen. Om een goed beeld te krijgen mailt
Karin de personeelskosten per functie (dus nadrukkelijk niet persoonlijk). Omdat we volgend jaar de
werkdrukmiddelen bespreken geeft Karin daarnaast een overzicht van de verdeling.
De begroting bespreken we kort per grootboekrekening. Er worden een aantal opmerkingen gegeven.
Francien checkt de ondersteuningsarrangementen SWV samen met Karin. Karin zoekt ook de allocatie uit.
De energiekosten zijn sterk verhoogd, mede door het gebruik van de ruimtes door SKA (vaak buitendeur
open). Dit wordt besproken met SKA en wellicht vindt er een aanpassing in de huurprijs plaats. De
schoonmaakkosten zijn hoger uitgevallen i.v.m. een nieuwe aanbesteding. Karin schrijft nog een toelichting
op de begroting en mailt dit aan de MR-leden.
We bespreken ook de schoolspecifieke criteria die Karin als voorbeeld uitdeelt. Deze criteria zijn belangrijk
voor het bepalen van de manier waarop er eind van het jaar moet worden ingekrompen, indien
noodzakelijk. Deze criteria hadden de afgelopen jaren ook voor 1 januari moeten worden ingediend.
Francien vindt dat er in 2015 nog criteria gemaakt zijn en zoekt deze erbij. We bespreken ze dan samen met
Karins voorstel volgend overleg van 10 december, er is namelijk instemming nodig van de PMR. Overigens
verwacht Karin dat het vanwege personele wijzigingen ook dit jaar vanzelf wordt opgelost. We besluiten
alvast dat we toevoegen dat er een voorrang is voor medewerkers met een onderwijsbevoegdheid en we
zullen het woord ‘leerkrachten’ vervangen door ‘medewerkers’. Het gaat namelijk om alle medewerkers,
niet alleen het onderwijzend personeel. Karin wil daarnaast graag weten of de MR akkoord kan gaan met de
begroting, aangezien deze eind volgende week moet worden ingeleverd. Dit akkoord wordt gegeven. De
toelichting volgt nog wel.
3. W.v.t.t.k.
- de MR komt woensdag 5 februari bij elkaar rond 18.00 uur voor een gezamenlijk etentje
- Vanuit de GMR komt het bericht dat de afgelopen staking wordt doorbetaald. Wel is er discussie hoe de
uren van de medewerkers die niet staken moeten worden ingevuld: administratieve taken, schooltaken of
contacturen met de klas. Schooltaken heeft op de Kinderhof de voorkeur. Er lijkt een nieuwe, wellicht tweedaagse, staking aan te komen, de vraag is wel of deze ook wordt doorbetaald.
4. Sluiting.
Het overleg wordt afgesloten om 20.15 uur. Het volgend overleg is op dinsdag 10 december, 18.00 uur.

