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Notulen vergadering 1415MR01  8 september 2014  19.00 – 20.30 uur 

 

Aanwezig: Dhr. P. Groos (vz. CeDi), Dhr. Hupperetz (locatiedirecteur, HUH), mw. M. van der 

Kleij (GMR), Dhr. F. Lardinois, Dhr. A. Meij (CeDi), Dhr. P. Moraal, Dhr. B. Penders, Dhr. R. Le 

Roux (MR/GMR),  Mw. E. Saris, Dhr. R. Schrooders, Dhr. S. Verwey. V. Andriessen, M. Klein, 

Mw. M. Moraal, Dhr. Smeets, R.Andriessen 

Afmelding: M.Bouts (mkg) 

 

01. Opening 

 

02. Ter instemming 

1 Verslag 1314MR06 Keuzeformulier vwo was niet ter instemming, maar advies. 

Personeelsgeleding heeft een positief advies gegeven.  

Neg. Advies leerlingen- en oudergeleding. 

 

Ouderbijdrage, lijstje namen hoe wordt dit aangestuurd?  

P.Groos: Dit jaar wordt er gecontroleerd op de ouderbijdrage. Wie 

niet betaalt zal ook uitgesloten worden van verschillende 

faciliteiten die voor de bijdrage worden geboden. 

 

03. Ter bespreking 

1 PTA 2014-2015 PTA dient goedgekeurd te zijn voordat deze op site wordt 

geplaatst. Staan al op de site. Net als voorgaande jaren zal het PTA 

met twee leden van de PMR en de teamleiders bovenbouw 

havo/vwo gecontroleerd worden. Voor 1 oktober zullen de PTA’s 

definitief op de site staan. 

 

04. Ter informatie 

1 Jaaragenda praktische info 

2014-2015 

M.Klein: Infoavonden worden vrij laat aan de ouders doorgegeven.  
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2 Stavaza unilocatie Commissievergadering geweest. Per 1 augustus 2015 zou hier 

noodbouw zijn en zouden we een unilocatie kunnen realiseren. 

Verder kunnen we nog wat geld besteden aan renovatie binnen het 

gebouw. Er komt een werkgroep die de berekeningen hiervoor gaat 

doen. Binnen nu en twee weken zou hier duidelijkheid over zijn. 

Voor 1 oktober zal er duidelijkheid zijn over de financiële 

ondersteuning door de gemeente. 

 

M.Klein: nu hebben we al een tekort aan overblijfplekken. Hoe zit 

dat dan als we straks een unilocatie zijn? 

Pauzeruimtes op de agenda gaan zetten. Toch open stellen 

studieplein, studiedomein voor leerlingen onder de pauze?  

3 Stavaza technasium Even afwachten wat uit de vervolgafspraken met de gemeente gaat 

komen. 

4 Stavaza formatie en 

begroting 2014-2015 

We hebben mensen die boventallig zijn en niet verplaatsbaar zijn. 

Met name vanuit Nijswiller.  

 

5 Stavaza zorgplan/structuur Loopt momenteel. Zorgspecialisten zouden een paar keer bij elkaar 

komen. Van belang dat er vaste mensen zijn  waar leerlingen 

terecht kunnen. Zitten nu volledig bij het samenwerkingsverband 

Maastricht. 

  

HUH: van beide locaties Stella en Sophianum komen 

zorgspecialisten bij elkaar en wordt het dyslexie beleid op elkaar 

afgestemd. Ook andere zaken op het gebied van zorg zullen 

worden besproken. Zorgplan/structuur zal doorgeschoven worden 

naar de volgende MR-vergadering 

6 Schooljaarplan 2014-

2015/schooljaarverslag 

2013-2014 

Naar LVO moet er een schooljaarplan/verslag naar LVO gaan. Is dat 

gebeurd? 

7 Ziekteverzuim 2014-2015 Geen info over. 

8 Onderwijstijd 2013-2014 Nieuwe wetgeving gaat over een cohort van meerdere jaren en 

mag je doorrekenen naar een volgend schooljaar. Voor vwo mag je 

de onderwijstijd doorrekenen over 6 leerjaren.  

9 Tussentijdse verkiezingen 

personeelsgeleding 

S.Verwey zal zitting gaan hebben in de werkgroep 

onderwijsvernieuwingen. Dit kan hij niet meer combineren met zijn 

taak binnen de MR. Hierdoor zullen er tussentijdse verkiezingen 

gaan plaatsvinden. Een bericht is inmiddels uitgegaan naar het 

personeel. 
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05. Ter advisering 

 

06. Rondvraag 

M.Klein: klopt het dat de studieles niet meer is binnen 2 havo/vwo?  

HUH: Studieles is geïntegreerd binnen het vak O&O 

 

Eerstvolgende vergaderingen: 

6 oktober 2014: pmr/cedi overleg 

13 oktober 2014: mr vergadering 

 


