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Notulen vergadering 1718MR02  maandag  30 oktober 2017 18.30 – 20.30 uur 

 

Aanwezig: mevr. Lamoré, dhr.Hupperetz, dhr.Schrooders, dhr.Geradts, dhr.Smeets, 

dhr.Sauren, mevr. Mommer, dhr. Gadet, mevr. Opreij, Laura Gadet, Maria Rompelberg, 

Milou Klein 

Afwezig: dhr.Mennen, mevr.Bouts, dhr. Klein 

 

01. Opening 

1 Verslag  Akkoord 

 

02. Ter informatie 

1 Stavaza onderzoek OOP Henk Douven heeft een onderzoek gedaan en heeft de 

resultaten tijdens een bijeenkomst gepresenteerd. Het doel 

van het onderzoek: weten waar het OOP staat in de 

organisatie (wat zijn de taken, wie is de leidinggevende, 

etc.) Daarnaast is er nog een externe vacature hoofd 

financiën.  

 

2 Kwartaalrapportage 3e kwartaal Nadere toelichting volgt  

 

3 Schooljaarverslag 2016-2017 - 

 

4 Stavaza diverse pilots Aan het eind van periode één volgt er een evaluatie. Eind 

periode twee komt er een definitief advies.  

 

Er loopt een pilot ‘taakbeleid’ in de mavo. 

Op 26 februari volgt er een eerste update van de mix- en de 

havo-pilot.  

De mavo-pilot start in periode 3.  

 

 

03. Ter bespreking 

1 Meerjarenplan functie MiX Volgt nog  

 

2 PTA’s havo en vwo Akkoord  

In het belang van de leerlingen keuren wij de PTA’s goed, 

echter met het verzoek om ze de volgende keer vóór 1 

oktober te publiceren.  
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03. Ter advisering 

1 Begroting 2018 De meerjarenbegroting van het cluster is besproken met 

het college van bestuur. Hij is goedgekeurd en wordt deze 

week afgerond. Op de eerstvolgende agenda volgt de 

begroting ter instemming.  

 

 

05. Ter instemming 

1 Onderwijstijd 2e helft 2016/2017 Akkoord   

 

2 Inzetkwaliteitsgelden Prestatiebox  

Grasswoods komt ten laste van de IOO-gelden. Het doel is: 

cultuurverandering binnen school. In december ronden zij 

deze innovatie af. De opbrengst van hun inzet volgt in 

januari. 

 

 

04. Rondvraag 
 
Social media wordt buiten proportie gebruikt. Leerlingen staan onbewust op filmpjes die 
vervolgens gepubliceerd worden. Daarnaast zijn er veel voiceover-filmpjes te zien, die geen 
toegevoegde waarde voor de school hebben. Wat kan hieraan gedaan worden?  
Bij de aanmelding is er een contract ondertekend waarin staat, dat foto’s gebruikt mogen 
worden ter publicatie. Er is lijst van een kleine groep leerlingen, waarvan dit contract niet 
getekend is. Deze lijst wordt streng gehandhaafd en deze foto’s worden dan ook niet 
openbaar gemaakt. 
 
Wat betreft de voiceover-filmpjes zouden jullie een poll kunnen starten om te kijken of het 
grootste deel van de leerlingen het hiermee eens is. Daarnaast kunnen jullie het onderwerp 
inbrengen in de leerlingenraad.  
 
 
 
 
 

Eerstvolgende mr-vergaderingen: 
 
Maandag 18-12-2017 
Maandag 26-02-2018 
Maandag 09-04-2018 
Maandag 14-05-2018 
Maandag 25-06-2018 
 


