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WE DOEN HET SAMEN!
AFSCHEID EN
VERWELKOMEN
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De PMR heeft 8
overlegmomenten gekend,
soms werden deze werkmoment
genoemd, soms vergadering. Met de
Directeur/Bestuurder zijn ook kortere
overlegmomenten gehouden, dat was niet
altijd met de hele PMR. Daarnaast is de MR,
met ouders dus, 3 keer bijeen geweest. Twee
keer is er overleg geweest met de Raad van
Toezicht. De PMR vergadert tijdens het
winterseizoen op de eerste maandag
van de maand en tijdens het reisseizoen indien nodig en
mogelijk.

N

VE
A

Onze collega Valentijn Balsters
verliet de Rijdende School en dus
ook de PMR. Gelukkig kwamen Gerda
Beuckens en Jan-Willem de Vries de PMR
versterken.
Bij de ouders namen we afscheid van
Harriët Vermeulen maar mochten we
Edwin Tieken en Rachel van Meetelen
verwelkomen. Met 5 personeelsleden
en 5 ouders zitten we mooi op
volle sterkte.
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De PMR bestaat momenteel uit:

De oudergeleding:

- Arine van Ekeris (voorzitter)
- Christine van Genderen (secretaris)
- Ab Schuurman
- Gerda Beuckens
- Jan-Willem de Vries

- Natascha Freiwald
- Alexandra Venekamp
- Rebecca Moonen
- Edwin Tieken
- Rachel van Meetelen

VERSLAGLEGGING EN
VERANTWOORDING
De (P)MR maakt een week voorafgaand aan
de vergadering de agenda bekend. Ook maakt
de secretaris verslagen van de verschillende vergaderingen. Deze worden gedeeld via de wekelijkse info en wordt gearchiveerd in SharePoint. Ook
wordt soms informatie via een bulletin gedeeld.
De aanbiedingsbrieven van de Directeur/
Bestuurder worden via de MR knop in SRSinfo gedeeld. We zijn blij dat collega’s
ons weten te vinden via
pmr@rijdendeschool.nl
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We hebben vacature
rondes besproken en bijgewoond ter controle van de procedure; we hebben met stukken van de DB
ingestemd en deze een enkele keer teruggestuurd voor verbetering. We zijn geïnformeerd en
bevraagd. Soms komt de directie met bespreekpunten, soms komen deze uit het team of uit de MR zelf.
Op financieel gebied kunnen we al onze vragen aan
de beleidsmedewerker financiën stellen en ook de
medewerker personeelszaken geeft input of informatie. Bij twijfel is het team geraadpleegd via een
enquête dan wel tijdens de teamvergadering.
De oudergeleding is een volwaardige
gesprekspartner voor de DB
geworden.
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We hebben INGESTEMD met de
volgende aanbiedingsbrieven:
- Keuze extern persoon functionaris
gegevensbescherming
- Beleidsmedewerker ICT
- Contouren voor de toekomst
- Voorstel procedure kilometervergoeding
-V
 oorstel eigen risicodragerschap
Vervangingsfonds

In overleg AANGEPAST:
- De herziening rijdagen en
taaktoedeling uren
- Concept samenstelling formatie
- Voorstel stukken privacy beleid

PLANNEN EN
AMBITIES
NIEUW IN 2018

SCHOLING
Behalve individuele scholing op
MR gebied, heeft onze adviseur van
het CNV, Klaas Jurjens, een algemene inleidende cursus MR-lidmaatschap
gegeven. Dat is altijd weer verhelderend en
inspirerend. Het voordeel is dat Klaas onze
School al langer kent en kan meedenken
met ons werkritme. Deze cursusmiddag is ook bijgewoond door ouders van de MR en onze DB.

We zijn GEÏNFORMEERD over:
- Het bestuur statuut
- Bestuursverslag
- Meerjarenbegroting
- Concept profielschets
Raad van Toezicht

Met onze nieuwe Directeur/Bestuurder was het even aftasten wat betreft de
werkwijze. Algauw stroomden de aanbiedingsbrieven binnen. Een enkele keer werd de
discussie fel. Al met al is de PMR een volwaardige
sparringpartner geworden. Dit jaar voor het eerst
hebben de DB en voorzitter van de MR een ambitiegesprek gehouden. Een van de uitvloeisels
daarvan was het gezamenlijke jaarplan. Het
geeft helderheid over wanneer bepaalde
zaken ingediend, behandeld, dan
wel afgehandeld moeten
worden.

Deze winter wil de PMR haar
statuten en reglementen actualiseren.
Ook staat er weer een scholingsmoment op de planning. Het ambitiegesprek door de voorzitter en de DB
en daaruit vloeiend jaarplan is
een goede basis voor onze
gesprekkencyclus.
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