Agenda MR De Kapstok Leerwerktrajecten
Datum: 27 september 2021
Locatie: Mota Almelo
Tijdstip: 15.15 uur – 16.30 uur
Aanwezig: Jos Bulthuis, , Wesley Westenberg, Dina Bouwhuis, , Karen Schuur.
Gedeeltelijk: Sandy de Munck-Mortier,
A.m.k.: Janine Nijhuis, Leander Scholten, Rob Kroeze, Wendy Blokhuis, Thyrza Hylkema.
1. Opening
ACTIE
Welkom nieuwe leden. De MR is blij met het toetreden van de
nieuwe leden. We hebben een kort voorstelrondje gehouden.
2. Vaststellen agenda

Goedgekeurd

3. Rondvraag
Op welke dag en locatie is de volgende vergadering: MOTA 29
november.
Overige data gaan we tijdens de volgende MR-vergadering met
Allen
elkaar bespreken.
Wat gaat er met overige materialen gebeuren van locaties KBW/
HSW/ Tuindorp. Er wordt gekeken wat mee kan naar de
nieuwbouw. Verder wordt er voorlopig nog niets naar andere
locaties overgeheveld, omdat de tekorten voor de inrichting
nieuwbouw groot zijn. Indien gereedschap verkocht kan worden
aan instanties of andere locaties dan is dit de beste oplossing. Aan
het einde van dit schooljaar zal vervolgens gekeken worden wat er
dan alsnog over is.
4. Notulen MR 28 juni 2021

Goedgekeurd

5. Mededelingen
Parro uitrollen richting Mota ) --> Jos neemt contact op met Icoach locatie MOTA.

Jos

5a. – In bijzijn van leden van de directie: 15.30 t/m 16.00 uur.
• Corona stavaza. (stand van zaken)
Maatwerk per locatie blijft belangrijk, waar twijfels zijn testen.
Waar een besmetting is, zoeken naar oplossingen, hybride
onderwijs is voor onze doelgroep niet haalbaar. Er zijn enkele
besmettingen geweest op verschillende locaties.
MT/MR
Voortgang nieuwbouw Hengelo. Naamgeving school.
Werkgroep voor de nieuwe naam zijn er zover uit dat ze
toestemming vragen aan het CMT. Voor de herfstvakantie wordt
er instemming gevraagd aan de MR-leden.

•

NPO gelden;
Er zijn gesprekken over, wordt vervolgd.
•

Uitbreiding EOM.
Komt terug op de volgende vergadering.
•

•

Kwartaalrapportage Q2 De Kapstok.
Formatie., zijn alle vacatures bezet? Gelden NPO.
Financieel gaan we de goede kant op, Er is beter zicht op
verzuim. Werkdruk inzichtelijk krijgen;
Er volgt net als het afgelopen jaar een vragenlijst, dit jaar per
locatie, die wordt uitgezet.
I- coaches per locatie wordt gevraagd om dit rond te sturen

-

Werkverdelingsplannen .
Werkverdelingsplan
HSW ( Arjan) goedgekeurd.
KBW ( Pim en Wesley) goedgekeurd
MOTA ( volgt) Jos ziet er op toe.
EOM (volgt) Rob ziet erop toe.

MT/MR

Leerlingen van de HSW worden na schooltijd weggebracht naar
het station, dit wordt door collega's intern opgelost. Hier wordt
vervolgens nog gekeken naar de uren.
6. “Binnen de MR”
Vergaderdata. Vergaderlocaties.
Op de volgende vergadering stemmen we de definitieve
data af.
Scholingbehoefte MR vaststellen.
Leander, Wendy en Karen worden aangemeld voor
de basiscursus.
Namen worden doorgegeven aan Secretaris GMR.
Doornemen activiteitenplan MR.
Schuift door naar de volgende vergadering.

Wendy
Wendy

7. Ingekomen stukken
• Kwartaalrapportage Q2 De Kapstok.

Goedgekeurd

8. Conform jaarplanning
• Bestemming ouderlijke bijdrage

Goedgekeurd

9. Sluiting
Volgende vergadering: 29 november 2021 15.15 uur – 16.30 uur MOTA.

