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Notulen vergadering 1516MR01  7 september 2015  19.00 – 20.30 uur 

 

01. Opening 

 

Voorzitter heet nieuwe leden welkom. Dhr. Geradts, Maria Rompelberg als nieuw lid van de 

leerlinggeleding en mevr. Opreij, dhr. Klein en dhr. Gadet als nieuwe leden van de 

oudergeleding en de notuliste, mevr. Mommer.  

 

Voorstelronde  

 

Mededelingen:  

- Op donderdag 15 oktober 2015 vindt er een tweedaagse scholing “financien en 

basiscursus” plaats. Het verzoek staat in de mail. Graag voor 28 september 

aanmelden bij de secretaris. 

- Vanaf maandag 12 oktober begint de vergadering om 18.30 uur i.p.v. 19.00 uur. 

 

02. Ter instemming 

1 Verslag 1415MR06 Bijlage: 

- Notulen 1415MR06 

Akkoord. 

 

03. Ter bespreking 

1 PTA 2015-2016 Het programma van toetsing en afsluiting voor komend 

schooljaar is voorlopig goedgekeurd. De definitieve goedkeuring 

vindt plaats, nadat Ruben met de sectie Nederlands heeft 

gesproken. Er blijkt namelijk een vreemde verhouding te zijn 

wat betreft de percentages in de VWO bovenbouw m.b.t. de 

schoolexamens. Zo telt een mo 20% en de 12 gelezen boeken 

maar 5% mee. Via de MR-mail volgt nadere informatie hierover.  

 

2 OPR samenwerkingsverband 

afvaardiging ouder-en 

personeelslid 

OPR staat voor Ondersteunings Plan Raad en deze raad houdt 

zich voonamelijk bezig met de financien van de zorgleerlingen in 

het bijzonder-/ regulieronderwijs. De communicatie met de OPR 

verloopt stroef, waardoor verdere informatie en vergaderdata 

nog onbekend zijn. Er wordt echter gezocht naar een 

personeelslid of ouder vanuit het Sophianum, indien mogelijk, 

vanuit de MR. Tevens is er een ondersteuningsplan vastgesteld, 

dat z.s.m. verder verspreid wordt, zodra de secretaris hem 

ontvangt.  
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04. Ter informatie 

1 Unilocatie medio 2016 De locatie Nijswiller zal worden gesloten en met een uitbreiding 

van het huidige gebouw zal de unilocatie in Gulpen gerealiseerd 

worden. Het budget dat de gemeente beschikbaar stelt is 3,5 

miljoen. Er is echter 7 miljoen nodig. De overige kosten neemt 

LVO voor haar rekening. De bibliotheek zal verhuizen naar een 

centraal gelegen plek in het dorp. De definitieve besluitvorming 

komt deze maand rond en de focus ligt op 1 augustus 2016.  

 

2 Formatie 2015-2016 - Vacature docent LC september 2015 

- Voorstel realisatie functiemix 31 08 2015 

 

D.m.v. het entreerecht (de afspraak dat eerstegraders die 

structureel lesgeven in de bovenbouw havo/vwo automatisch 

recht hebben op een LD-functie) en “administatief huiswerk” 

van twee docenten die recht hadden op, zitten er nu drie 

nieuwe collega’s in LD. O.a. hierdoor moet er 3,7 fte in LC 

verdeeld worden. De sollicitaties stromen momenteel binnen.  

 

3 Ouderbijdrage Er wordt gebruik gemaakt van een nieuw, digitaal, efficiënt 

systeem van inning, genaamd: “Wiscollect” De ouders betalen  

€105 aan ouderbijdrage om van alles gebruik te mogen maken. 

In dat pakket zit alles, wat niet door de overheid wordt vergoed. 

Er zit echter een fout in het systeem, waardoor ouders te veel 

betalen en waardoor er vervolgens weer geld terugbetaald moet 

worden. Het systeem kan dit blokkeren, alleen moet dit nog 

geactiveerd worden. De solidariteitsbijdrage is met €15 

verlaagd.  

 

 

05. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

Mevrouw Opreij deelt mede, op 6 juni niet tijdens de vergadering aanwezig te kunnen zijn.  

 

Eerstvolgende mr-vergadering: 

Maandag 12 oktober 2015 
Let op: de vergadering begint om 18.30 uur i.p.v. 19.00 uur.  


