Samenvatting MR-vergadering 14 januari 2020
1. Kiezen voorzitter
De huidige voorzitter heeft zich (tijdelijk) teruggetrokken. Twee leden van de personeelsgeleding zullen
de taken gezamenlijk overnemen. Ook een ouder is bereid enkele taken op zich te nemen.
2. Kiezen afgevaardigden GMR (tijdelijke invulling) en vacatures
Een lid van de oudergeleding wordt met instemming van de MR afgevaardigde naar de GMR.
Daarnaast wordt een andere ouder mogelijk kandidaat. Deze zat voorheen in de GMR en heeft een kind
op het vso. Onder voorbehoud van toestemming van de afwezige MR-leden, wordt ook deze ouder
afgevaardigde naar de GMR. De GMR vergadert iedere 4-6 weken.
De voorzitter informeert bij het bestuur of de statuten al gereed zijn.
Binnenkort zijn er de volgende vacatures: voor de MR twee leerlingen, een docent vso Houten, een
docent vso Bilthoven en een leerling en 2 docenten voor de GMR.
3. Ingekomen stukken en overige zaken
Ouderbrief onderwijsstaking
Op 30 en 31 januari zijn de scholen gesloten ivm de onderwijsstaking waaraan veel medewerkers
deelnemen. Aan de ouders wordt hiervoor begrip gevraagd, temeer omdat in diezelfde week op de soafdeling twee studiedagen zijn gepland. In de week erna vinden er groepsbesprekingen plaats.
Bij de directie wordt nagevraagd of het mogelijk is de studiedagen te verplaatsen of eventueel opvang
voor leerlingen te regelen.
Ontvangen mail van een leerkracht inzake werkdruk
Een docent van College Bilthoven heeft een mail gestuurd waarin een aantal vragen wordt gesteld
omtrent het ontbreken van een Werkverdelingsplan op deze afdeling. Eigenlijk is dit een PMR-zaak,
vragen worden doorgezet naar het bestuur/de directie.
Eerder is uitstel voor het werkverdelingsplan verleend door de MR. Vervolgens is dit blijven liggen.
Aangezien een werkverdelingsplan verplicht is, moet dit nu met spoed worden opgepakt.
De MR zal de e-mail beantwoorden en deze doorsturen naar het bestuur. Vervolgens zal bewaakt
worden dat dit punt wordt afgewerkt.
4. Afschaffen VWO bovenbouw
In december 2019 is een e-mail ontvangen met de aankondiging dat er een gemotiveerd
voorgenomen besluit zou volgen over de afschaffing van de vwo-bovenbouw. Er is geen informatie
meer ontvangen, dus de MR kan hierin niet adviseren.
5. Arbo jaarplan Bilthoven 2020
Het aangeboden jaarplan is in de vorige MR-vergadering besproken. Naar aanleiding daarvan zou het
bestuur een aangepaste versie naar de MR sturen. Dit is niet gebeurd.
Het Arbo jaarplan Houten 2020 was al eerder goedgekeurd.
6. Terugkoppeling bijeenkomst GMR
Een schriftelijke terugkoppeling van een lid van de oudergeleding is reeds ontvangen. Deze is
duidelijk en leidt niet tot vragen. Een verslag van de GMR-bijeenkomst ontbreekt.
Er moet een betere structuur komen voor het delen van documenten. De voorzitter neemt dit op zich.
7. Begroting BB-scholen
De controller van Berg en Bosch is hierbij aanwezig voor toelichting. Twee leden van de MR hebben
geconcludeerd dat de begroting niet compleet is. Er ontbreekt bijv. een risicomatrix. Een nieuwe
aangepaste versie van de begroting zou worden toegezonden. Dit is niet gebeurd. Voornoemde
MR-leden adviseren om geen instemming te geven aan de begroting 2020 die er nu ligt.
8. Instellen Financiële Commissie
Het idee om de Financiële Commissie voort te zetten wordt door de MR overgenomen.
Een van de MR-ouders zal hierin participeren en een ex-lid (ouder) wordt adviseur tot het eind van dit
schooljaar. Bekeken zal worden welke nieuwe leden tot de GMR zullen toetreden met verstand van
financiële zaken.
De verslagen van de bijeenkomsten van de Financiële Commissie zullen gedeeld worden met de MR.

9. Camera’s in de toiletten
De dummy-camera’s bij het college Bilthoven zijn verwijderd.
10. Wat verder ter tafel komt
De MR is van mening dat een lidmaatschap van de vakbond zinvol is en zal dit via het bestuur
regelen. De directie dient hiervoor financiën beschikbaar te stellen.
11. Rondvraag
 Een lid van de oudergeleding (adviseur) merkt op dat het beleidsplan mogelijk de begroting 2020
zal beïnvloeden maar nog steeds niet gereed is. Misschien is het verstandig om te informeren
naar de afwijkingen ten opzichte van 2019? Het beleidsplan zou in de GMR besproken worden en
er zou voor het tweede kwartaal 2020 goedkeuring verleend moeten worden. Waarschijnlijk is het
beleidsplan doorgeschoven naar de GMR-vergadering in februari 2020.
De ouder/adviseur wil aansluiten bij de GMR in het kader van fusie en beleid. De aanwezige MRleden gaan akkoord, bij de afwezige MR-leden zal dit worden nagevraagd.
 Geïnformeerd wordt of er al iets bekend is over de nieuwbouw in Bilthoven. Dit is niet het geval.
Opgemerkt wordt dat nieuwbouw op een andere locatie consequenties heeft voor de begroting
2020. Wat gebeurt er dan met de dotatiegelden? Deze vragen zullen in het aansluitend overleg
met de directie worden gesteld.

