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Opening
Vaststelling agenda
Mededelingen
Vorige notulen bespreken
vastgesteld
Ingekomen stukken
Agendapunten
Begroting 2013 en meerjarenbegroting
-Aangezien alleen de begroting van 2013 is aangeleverd,
kunnen we de meerjarenbegroting niet bespreken.
-

Dhr. Sinnema van OSG is uitgenodigd door de MR
om een toelichting bij de begroting te geven.
Door een teruglopend leerlingen aantal is er een
teveel aan personeel. Aangezien er geen sociaal
statuut is kan er op dit moment niemand
gedwongen ontslagen worden. Het sociaal statuut
zal in de volgende bestuursvergadering besproken
worden. Hieruit zal een sociaal plan worden
opgesteld, deze heeft twee jaar nodig om
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Annemiek

Huub/Anjo

6.2

6.3

uitgevoerd te worden.
- Het totale verlies in 2012 zal uitkomen op €200.000
- De samenvatting van de begroting is niet
bijgevoegd en zal zo spoedig mogelijk worden
toegezonden.
- De verdere bespreking van de begroting komt
volgende vergadering op de agenda
MR reglement:
- Voorblad staat nu MR reglement van 2007, dit dient
te worden aangepast naar 2012 en moet elke twee
jaar worden aangepast.
- Artikel 29, 30, 32. Dienen te worden ingevuld of
weggelaten.
- Artikel 38. Ook hier dienen de data aangepast te
worden.
Lessentabelwijziging:
- Cees vraagt zich af hoe het tekort aan docent-uren
is ontstaan, dit staat niet in het voorstel benoemd.
- De MR vindt dat het probleem te laat bekend is
geworden, dit heeft het MT eerder aan zien komen!
- We vinden het belangrijk dat er kritisch gekeken
gaat worden naar het aantal leerlingen per
coachingsuur
- De MR vindt het belangrijk dat er beleid gemaakt
wordt voor de komende jaren, waarin meerdere
scenario’s aan bod komen. Dit alles om het
lerarenkorps te behouden .
- Voor nu gaat de MR akkoord.

7.

Rondvraag:
- Cees vraagt zich af of de leerlingen tijdens stage
ook opdrachten mee krijgen vanuit school?
Hier wordt door de afdeling stage al aan gewerkt.

8.

Sluiting:
Volgende MR vergadering is op 04-03-2013, deze
vergadering is met het bestuur.
De volgende PMR vergadering staat gepland op 18-022013 om 16.30 uur
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