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Agenda vergadering 1516MR03  7 december 2015  18.30 – 20.30 uur 

 

01. Opening 

 

Dhr. Groos maakt per 1 februari de overstap. Hij zit vandaag de laatste vergadering van de 

MR bij. Bedankt voor de prettige samenwerking! 

 

02. Ter instemming 

1 Verslag 1516MR02 Bijlage: 

- Notulen 1415MR02 

Akkoord.  

 

03. Ter bespreking 

1 Begroting Bijlagen: 

- Cluster Heuvelland Marap tm oktober 2015 

- HEUV MJR1619 recap definitief Sophianum 

- LVO Heuvelland Toelichting Marap tot en met oktober 2015 

- LVO Heuvelland Toelichting MJR16-19 en Marap Q3 2015 

 

Het overschot van de begroting gaat naar de stichting, omdat 

Sophianum een onderdeel is van de stichting LVO. Er wordt geld 

gespaard voor de verbouwing en de krimp, waardoor het 

moeilijk is om de begroting goed sluitend te krijgen.  

 

De ontvangen informatie is verder erg summier. Vanuit de MR is 

er behoefte aan meer onderliggende stukken. Hiervoor moet er 

een afspraak gemaakt worden met Mireille (hoofd financiën).  

 

2 TOZL Bijlagen: 

- 1511-19-61-scenariokeuze-technologieroute-tozl-22-10-2015 

- Presentatie TOZL-LVO 15 oktober 2015 DEFINITIEF 

 

LVO werkt samen met andere scholen in het VO en een deel van 

het HBO om het technisch onderwijs te stimuleren. Het technisch 

onderwijs dreigt namelijk in de toekomst sterk terug te lopen.  

Er is een presentatie geweest en het wordt momenteel verder 

ingericht.   
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04. Ter informatie 

1 Stavaza unilocatie Er is weinig nieuwe informatie. Er is behoefte aan inzage in 

concrete plannen, overzichten etc. Deze zijn er echter nog niet, 

omdat er nog geen plan van eisen is. Er wordt een “vlekkenplan” 

gemaakt, waarop te zien is waar op het terrein gebouwd kan 

worden. Er komt in ieder geval een semipermanente bouw die 

maximaal vijf jaar staat.  

Daarnaast heeft dhr. Hupperetz een verzoek ingediend wat 

betreft de veiligheid van de verkeerssituatie rondom school. Zijn 

verkeersregelaars van 08.00 tot 08.30 uur of een slagboom 

wellicht een oplossing?  

 

2 Stavaza OPR Thijs Gulpen neemt deze taak op zich. Vanuit het Stella Maris 

College zit er wel een ouder bij het OPR. Dit punt kan van de 

volgende agenda af.  

 

3 Evaluatie ontruimingsoefening Hier zijn we nog niet aan toegekomen. Dit punt blijft op de 
agenda staan.  
 

4 ASL testen De ASL testen zitten niet meer in het totaalpakket. Er heeft 
hierdoor maar een gering aantal leerlingen deelgenomen aan de 
test. Daarnaast was de communicatie naar de ouders toe wat 
betreft de onvoorziene kosten van de test veel te laat.  
Of de testen volgend jaar nog afgenomen gaan worden is nog 
maar de vraag. Als de LOB lessen goed ingericht gaan worden, 
zijn de testen overbodig.  
 

5 Beoordelingsgesprekken 
personeel 

De locatiedirecteuren hebben binnenkort een overleg over de 
competenties en de invulling hiervan. De eerst volgende 
vergadering worden er besluiten genomen.   
 

 

05. Rondvraag 

  

Maria: Zouden in het vervolg de notulen en agenda’s op de site bijgehouden kunnen worden? 

Deze zijn momenteel niet actueel. 

Eerstvolgende mr-vergaderingen: 

Maandag 14 maart 2016 
Maandag 6 juni 2016 
Maandag 18 juli 2016 
 


