Nieuwsbrief MR Vitus Zuid
26 – 1- 2017
Deze nieuwsbrief bevat informatie over vier activiteiten van de MR van Vitus
Zuid van de laatste maanden.
Op 13 december 2016 hebben wij onze tweede vergadering van dit schooljaar
belegd. Hierbij hebben we wederom de missie en visie besproken, we hebben
enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot de inhoud van dit document.
Deze worden meegenomen in de volgende bijeenkomst van het MT, waar dit weer
op de agenda zal staan. In 2017 zullen ook alle
medewerkers om hun input hierop gevraagd worden.
Ook hebben we gesproken over de toegevoegde
waarde van de stichting voor de drie
onderwijseenheden. We hebben aangegeven dat we zien dat er meer uit de
samenwerking gehaald kan worden. Het is zeker de bedoeling dat de scholen
autonoom blijven, maar waar we van elkaar kunnen leren, zullen we dat zeker
moeten doen.
Theo Goossens is aangenomen als voorzitter van het CvO. Onze nieuwe
arbodienst HCC gaat een organisatiescan doen. Het is belangrijk dat
medewerkers signalen afgeven over het functioneren van HCC, zodat het
management zicht heeft op de kwaliteit hiervan.
We hebben ingestemd met de regeling ‘jubilea en afscheid’ (het
bestuurlijke deel). Wel gaan we een jaar proberen te volgen hoe
deze uitgevoerd wordt en hebben we het belang onderstreept
van de persoonlijke waardering op deze momenten. Ook het
functieboek is bekeken, hierbij zijn geen grote veranderingen
aangebracht, maar het is wel vervolledigd. Het functieboek is
vanaf nu geldend.
Dinsdag 15 november hebben twee leden van de MR de sollicitatiegesprekken
voor de nieuwe toezichthouder bijgewoond. Hieruit is een zeer geschikte
kandidaat gekomen. Huub de Haan is vanaf januari 2017 toezichthouder van
Vitus Zuid. Diezelfde dag heeft de RvT een werkbezoek afgelegd bij VSO de
Taalbrug, wij kregen zeer positieve feedback van hen hierop. Die avond had de
MR een bijeenkomst met de RvT. We hebben samen gesproken over de rol van
de RvT en van de MR en hoe wij samen functioneren.

Ten slotte heeft de MR woensdag 25 januari nog een bijeenkomst
georganiseerd met een afgevaardigde van de vakbond (CNV).
Hierbij hebben wij samen gedacht over onze visie en missie als
MR zijnde. Omdat veel besluitvorming op schoolniveau
plaatsvindt, zochten wij naar een modus waarbij de MR van
toegevoegde waarde kan zijn. Deze avond heeft ons veel inzicht
opgeleverd over ons functioneren.
Binnenkort zal de MR samen met alle deelraden een cursus initiëren waarbij wij
ook de bestuurder en de directeuren zullen uitnodigen. Het doel hiervan zal zijn
helder te krijgen waar de bevoegdheden van de MR en de deelraden liggen.
Hopelijk hebben wij jullie hiermee voldoende geïnformeerd,
m.vr.gr. MR Vitus Zuid

