Notulen vergadering met Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad
11 december 2018 | van 20.15 tot 21.30 uur | Locatie: Noordweg 87, 8262 BP Kampen
Aanwezig
Ouder en leerkracht van OBS Dirk van Dijk, ODS Engelenberg, OBS Wonderwijs en OBS Villa Nova, OJS Het
Scala, Het Meerrijk, directeur bestuurder en notuliste.
Voorzitter
Ouder van OBS Villa Nova
Agenda
1. Agenda
Geen opmerkingen of toevoegingen
2. Vorige actiepunten
Geen actiepunten aanwezig
3. Inkomende stukken en/of mededelingen
Nieuwe leden Raad van Toezicht
Tweetal nieuwe leden zijn tot de Raad van Toezicht getreden, helaas is één van de twee leden niet
vanuit de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad voorgedragen. De toetreding van het volgend
lid zal wel voorgedragen worden.
Werkdruk verdelingsplan
In de nieuwe CAO zijn afspraken gemaakt over de werkdruk verdeling in de school. Uitgangspunt is
hierbij de dialoog op school. Het bestuursformatieplan, zal naar verwachting, in de vergadering van april
2019 geagendeerd worden.
4. Notulen
De notulen van 3 oktober 2018 zijn akkoord bevonden.
5. Passend Onderwijs rapportage
Leden nemen het document ter informatie aan en de directeur bestuurder garandeert dat voor passend
onderwijs ontvangen gelden correct besteed worden.
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6. Financiële kwartaalrapportage
Leden hebben de rapportage in ontvangst genomen.
7. Begroting
De heer R. Meulenbroek informeert leden, vragen worden gesteld en beantwoord.
Leden brengen geen adviezen uit en gaan akkoord met de voorgelegde begroting.
8. Rondvraag
AVG
Door de nieuwe AVG wetgeving heeft de stichting personeelsleden gevraagd om twee-staps-verificatie
in te stellen. Het personeel heeft hierover inmiddels een mail van MacHelp mogen ontvangen en
wensen dat de volgende keer deze mail van de stichting te ontvangen.
Kwaliteit van het onderwijs
Enkele scholen van de stichting wensen begeleiding op het gebied van onderwijskwaliteit. De directeur
bestuurder zal de juiste persoon binnen de stichting vragen om hierover contact op te nemen.
Ontruimingsplan
De huidige ontruimingsplannen worden momenteel bekeken en herschreven.
Verduurzaming
De stichting overweegt verduurzaming van gebouwen. Vanuit het ministerie is hiervoor geen budget
beschikbaar. De directeur bestuurder is hierover in gesprek met de Gemeente Kampen.
Actielijst
Geen actiepunten aanwezig
Terugkerende agendapunten
●
●
●
●
●

Beleidsplan Sociale Veiligheid
Wet AVG
Passend onderwijs
Financieel kwartaalrapportage
Resultaten begeleiding leeropbrengsten
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Volgende vergaderingen
Volgende vergaderingen

Datum en tijd

Locatie

Ontvangst van
documenten

Februari

op (07-02-2019)
Besloten:
van 19.30 tot 20.15 uur
Vervolg:
van 20.15 tot 21.30 uur

Bestuurskantoor:
Noordweg 87
8262 BP Kampen

Voorzitter:
(17-01-2019)
Leden:
(24-01-2019)

April

op (11-04-2019)
Besloten:
van 19.30 tot 20.15 uur
Vervolg:
van 20.15 tot 21.30 uur

Bestuurskantoor:
Noordweg 87
8262 BP Kampen

Voorzitter:
(21-03-2019)
Leden:
(28-03-2019)

Mei
(Contactavond RvT)

op (28-05-2019)
van 19.00 tot 20.00 uur

OJS het Scala
Troelstrasingel 3,
8262 SX Kampen

Geen agenda

Juni

op (27-06-2019)
Besloten:
van 19.30 tot 20.15 uur
Vervolg:
van 20.15 tot 21.30 uur

Bestuurskantoor:
Noordweg 87
8262 BP Kampen

Voorzitter:
(06-06-2019)
Leden:
(13-06-2019)
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