MR
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Notulen vergadering 1516MR02

12 oktober 2015

18.30 – 20.30 uur

01. Opening
02. Ter instemming
1 Verslag 1516MR01

03. Ter bespreking
1 RPO

Bijlage:
- Notulen 1415MR01
Akkoord.

Bijlage:
- 20150351RA02 RPO regio Maastricht (002)
Het RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen) is
verantwoordelijk voor de verhuizing van sublocatie naar
sublocatie. De voorlopige ontheffing is aangevraagd. Er is een
schriftelijke instemming van de MR nodig. Opmerking: er staan
echter veel fouten in het voorlopige plan van B&T. Vóór 1
november volgt het definitieve plan.
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OPR

Op de mail van dhr. Hupperetz is tot nu toe nog geen reactie
gekomen. Er kan nog tot uiterlijk a.s. donderdag gereageerd
worden.

3

Onderwijstijd 2014-2015

Bijlage:
- onderwijstijd Sophianum 2014-2015 juli
- onderwijstijd juli 2015
De onderwijstijd van het schooljaar 2014-2015 is behaald.

04. Ter informatie
1 Unilocatie medio 2016

Geen nieuwe ontwikkelingen.
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Functiemix

Er waren 8 sollicitanten, waarvan 5 mensen LC, met wisselende
fte’s, gekregen hebben. De sollicitanten hebben een portfolio
aangelegd en het portfolio tijdens een persoonlijk gesprek
toegelicht.
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Evaluatie ontruiming

Nog geen evaluatie ontvangen.
Opmerking: locatie Nijswiller heeft structureel te weinig bhv’ers
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(4). Daarnaast moet de personeelsgeleding beter op de hoogte
zijn van de regels m.b.t. de brandoefening.
4

Beoordelingsgesprekken
personeel

Nog geen informatie aanwezig. Agendapunt voor volgende
vergadering.

Reorganisatie ict

Doordat Newbase is ingevoerd komt er binnen LVO een hoofd
ICT en een nieuwe organisatie. Er zullen i.p.v.
systeembeheerders, alleen nog maar i-coaches zijn. Bert Meens
is de aangewezen persoon voor Sophianum.

05. Rondvraag
Maria: Voor wie zijn de notulen en de agenda van de MR zichtbaar? Deze zijn openbaar.
Mogen wij het leerlingenstatut aanvullen/ wijzigen? Ja, er mogen voorstellen gedaan
worden, die vervolgens in overleg besproken en indien nodig aangevuld en gewijzigd
worden.
Milou: De functie van de MR is onbekend bij de leerlingen. Kunnen wij dit onder aandacht
brengen? Ja, neem contact op met dhr. Offermans om iets op de site te plaatsen.

Eerstvolgende mr-vergaderingen:
Maandag 7 december 2015
Maandag 14 maart 2016
Maandag 6 juni 2016
Maandag 18 juli 2016
Punten eerstvolgende mr-vergadering:
- Evaluatie ontruiming
- Beoordelingsgesprekken personeel
Mededeling:
Er zal een begrippenlijst aangelegd worden, waarin informatie te vinden is over afkortingen,
functies, stukken etc.

