MR
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Notulen vergadering 1415MR04
16 maart 2015
19.00 – 20.30 uur
Aanwezig: Dhr. R. Andriessen, Mw. M. Bouts, Dhr. P. Groos (vz. CeDi), Dhr. Hupperetz
(locatiedirecteur, HUH), Mej. M. Klein, Dhr. B. Penders, Dhr. R. Schrooders, Dhr. Smeets, Dhr.
W. Sauren, Dhr. F. Lardinois, Dhr. A. Meij (CeDi), Dhr. P. Moraal
Afwezig: Mej. V. Andriessen, Dhr. R. Le Roux, Mw. E. Saris (mkg)

01. Opening
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.
02. Ter instemming
1 Verslag 1415MR03

03. Ter informatie
1 Stavaza unilocatie

2

Lessentabellen mavo xl en vmbo
mix

3

Bevorderingsrichtlijnen

3

Marap resultaat 4de kwartaal 2014

HUH: evaluatie ontruiming 2 februari j.l. aan iedereen
verstuurd.

Afgelopen maandag gesprek met wethouder. Ziet positief uit.
Toch nog geen groen licht.
Focus blijft 1 januari 2016 dat we één unilocatie gaan
worden. Er zou ruimte voor technasium, intersectoraal
onderwijs en nieuwe lokalen worden gecreeërd. Tevens zou
in de bestaande lokalen een nieuw luchtverversingssysteem
komen.
Ook zou een tijdelijke sportvoorziening worden gecreeërd
binnen het plan.
Mavo XL: HUH: de sectoren veranderen in profielen na dit
jaar als ze doorstromen naar de havo.
VMBO mix: geen opmerkingen over.
MR gaat akkoord met de lessentabellen mavo xl en vmbo
mix.
Aanvulling op de procesbeschrijving: 04 februari 2015 Hans
Hupperetz bespreekt en vergelijkt het voorstel met Wien
Bergmans Stella Maris.
MR gaat akkoord met de bevorderingsrichtlijnen vmbo mix
Opsplitsing bij Stella Maris is altijd geweest. Zal ook één
begroting gaan worden. Bij het Sophianum is het altijd een
begroting geweest.
Zwarte blokjes in de begroting heeft met de mobiliteit te
maken. Dit is de marap van het 4de kwartaal. Jaarrekening is
nog niet klaar.
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Halfjaarlijkse rapportage
onderwijstijd
Vrijwillige ouderbijdrage

Geen uitschieters. Voldoet aan de norm.
Is er nog niet. Er zal weer een gemeenschappelijke vrijwillige
ouderbijdrage komen. Kosten zullen wat lager gaan
uitkomen. 90% doet mee aan de bijdrage, 10% vergt nog wat
werk. Qua automatisering zal er het een en ander gaan
veranderen. Zal in april worden uitgerold. Hierdoor zullen er
ook voor de leerlingen meer mogelijkheden komen en een
betere wifi.

04. Ter advisering
05. Rondvraag
MB: Vakantieregeling 2015-2016
MK: Structureel waren er te weinig vergaderingen met de leerlingenpanels. Is jammer, tot nu
toe een bijeenkomst geweest.
HUH: Inspectiebezoek: Over het geheel genomen waren de inspecteurs positief. Vooral de
sociale veiligheid, de zorg, loopbaanoriëntatie, het pedagogisch klimaat en de orde in de les
werden goed gevonden.
Als verbeterpunten werden genoemd: het geven van effectievere feedback aan leerlingen,
duidelijker het doel van de les aangeven, leerlingen meer uitdagen, een actievere houding
van de leerling eisen, genormeerde toetsen en betere borging van de kwaliteit.
Tenslotte gaven zij aan dat wij met onze leerlingen "goud in handen hebben".

Eerstvolgende mr-vergaderingen:
Maandag 1 juni 2015
Maandag 13 juli 2016

