Jaarverslag MedezeggenschapsRaad

schooljaar 2018 - 2019

In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR 6 keer vergaderd. Deze vergaderingen vonden
plaats op woensdag ongeveer één keer per maand, in het hoofdgebouw van De
Berkenschutse. De vergaderingen startten om 19.30 uur en duurden tot ongeveer 21.45
uur.
De Oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad bestaat uit: mw. Stephanie Goumans,
dhr. Rick van Rooij, dhr. Marc Rutjens, dhr. Hans Schocke en mw. Susanne Smeets.
De Personeelsgeleding van de MedezeggenschapsRaad bestaat uit: mw. Louise van den
Burg, mw. Gerrie Leenders, dhr. Carlo Princen, mw. Franca Thijssen en dhr. Jos de Wit.
De voorzitter is dhr. Jos de Wit en mw. Gerrie Leenders is secretaris.
Vanuit de directie zijn mw. Marije Hertroijs, algemeen directeur, en/of dhr. Bram Krol,
directeur onderwijs tijdens de vergaderingen aanwezig.
Het jaarlijkse overleg met de raad van toezicht en de MR heeft plaats gevonden in
oktober 2018.
De raad van toezicht wilde weten welke rol de MR speelt bij het bespreken van
beleidsstukken. Er is geconstateerd dat we een behoorlijke stap voorwaarts hebben
gezet. De MR wordt nu frequenter en beter geïnformeerd.
Een ander gesprekspunt was gericht op het zichtbaar maken van innovatie op de
werkvloer.
De raad van bestuur en raad van toezicht zijn uitgenodigd voor een gesprek met de
inspectie. De agenda van het overleg is daarop gericht.
De MR wordt uitgenodigd door de onderwijsinspectie om onze mening te geven over de
beoordeling van kwaliteitszorg en financieel beheer van het bestuur. De vraag vanuit de
inspectie is wat de mening is van de MR over de betrokkenheid bij het bepalen van het
beleid, de uitvoer en het wel of niet behalen van de doelen. De MR is tevreden over haar
inbreng.
De (sociale) veiligheid komt aan bod. Het gebouw van de Berkenschutse voldoet niet aan
de huidige eisen. Het laatste Medewerker Tevredenheidsonderzoek laat dat zien. De
sociale veiligheid is voldoende.
De volgende onderwerpen zijn tijdens de MR-vergaderingen besproken:
- De ouderenquête is via het ouderportaal afgenomen. Het aantal respondenten was
laag. De toegang tot het ouderportaal blijft voor veel ouders lastig. Het is (nog) niet
mogelijk om via een tablet of mobiel toegang te krijgen tot het ouderportaal. Wellicht
dat ouders vaker toegang zoeken als cijferlijsten en roosters op het ouderportaal
zichtbaar zijn.
Uit de enquête blijkt dat ouders (soms onterechte) verwachtingen hebben wat betreft
therapieën en bekostiging.
In afdelingsplannen worden enkele zaken, zoals het ouderportaal, opgenomen. De
enquête is gepubliceerd in de Berkenmail.
- Tijdens MR-vergaderingen blijft nieuwbouw of renovatie een terugkerend
onderwerp. Vanuit de MR wordt deelgenomen aan de brainstormsessies.
- Het MR-jaarverslag 2017-2018 wordt vastgesteld.
- De eerste versie van het privacyreglement KH wordt afgekeurd. Onderwijs werd
naar de mening van de MR onvoldoende meegenomen in deze versie. Het
privacyreglement bleek vooral gericht op zorg en medische gegevens.
De voltallige MR stemde in met de verbeterde versie van het privacyreglement.
- Vanuit teamleden is de MR gevraagd om een uitspraak over het beleid rondom het
terugkomen van personeel tijdens studiedagen. De Cao-afspraak is dat
aanwezigheid tijdens studiedagen verplicht is als dit voorstel voorafgaande het
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schooljaar aan de MR is aangeboden en de MR instemt met deze studiedagen. Tenzij
daarmee over de normjaartaak heen gegaan wordt.
De MR is uitgenodigd voor een gesprek met de onderwijsinspectie.
Gespreksonderwerpen hierbij waren de betrokkenheid van de MR bij beleidszaken,
zorgen rondom huisvesting en een mogelijke oprichting van een leerling geleding
binnen de MR. Dit laatste punt is later bij de MR-vergadering opnieuw besproken en
stuitte op praktische problemen, zoals vergadermomenten en vervoer.
Het ouderportaal is een voortdurend terugkomend vergaderpunt. Het ouderportaal
is moeilijk toegankelijk voor ouders.
De organisatiestructuur van De Berkenschutse wordt gewijzigd. De MR is hiervan
op de hoogte gebracht. In de toekomst wordt gewerkt volgens het doelgroepenmodel.
Afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor hun teams en ook voor een beleidsdomein,
zoals bijvoorbeeld financiën en expertiseontwikkeling.
De gemeente Eindhoven dreigt de financiering van DBa, Dagbehandeling autisme,
stop te zetten. Vanuit de oudergeleding van de MR (=een ouder van één van de
betrokken leerlingen) en door MT van De Berkenschutse zijn beargumenteerde
gesprekken gevoerd met de gemeente en andere betrokken instanties. Dit heeft
geresulteerd in een voorlopige voortzetting van de Dba voor twee jaar.
Het bestuursformatieplan is gepresenteerd.
Het LWOE-rapport is gepresenteerd. Dit is een zeer positief rapport waarin het
belang van De Berkenschutse voor het aanbieden van onderwijs aan kinderen met
epilepsie wordt onderkend.
De OMR stemt in met het vakantierooster 2019-2020.
Het plan van aanpak bij het (concept)rapport van de RI&E wordt
gepresenteerd. Een aantal zaken m.b.t. veiligheid zijn direct aangepakt.
Vanuit het Medewerker Tevredenheids Onderzoek is een plan van aanpak
geformuleerd. Daaruit volgt een nieuwe werkdrukregeling. Hiervoor zijn gelden
beschikbaar. Deze gelden worden ingezet naar behoefte van een
afdeling/uitstroomprofiel.
De PMR stemt in met het bestedingsplan inzet gelden werkdruk po.
De OMR stemt in met de vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020. De begroting en
werkelijke uitgaven van 2017-2018 is verstrekt. Hieruit blijkt dat bij de post excursie
veel minder is uitgegeven. Dit is een aandachtspunt in 2018-2019.
De PMR stemt in met de functieomschrijving aanmeldconsulent.
De MR wordt op de hoogte gebracht van de toepassing van het beloningsbeleid/
competentieprofielen. Het MT heeft gekozen voor een beloning van
leerkrachten/docenten op schaal L11.
De MR stemt in met het schoolplan 2019-2023.
De OPR stemt in met de schoolgids 2019-2020.
De PMR stemt in met het plan ‘Regiovisie, sterk techniekonderwijs Veldhoven,
Valkenswaard, Heeze-Leende en Bergeijk’ Een plan om samen het
techniekonderwijs in deze regio te bevorderen.
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