MR
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Agenda vergadering 1516MR04

29 februari 2015

18.30 – 20.30 uur

Mededelingen:
- Op donderdag 3 maart 2016 vindt om 19.00 - 21.00 uur een overleg met de MR van het
Stella Maris plaats. Wim Smeets, Wesly Sauren en Wendy Opreij nemen deel.
- Arthur Meij meldt dat hij niet meer bij de MR vergaderingen aanwezig zal zijn en Hans
Hupperetz zal als enig directielid deelnemen.
- Zolang Roger Schrooders Miryam van der Schoot vervangt, neemt Wesly Sauren het
voorzitterschap waar.
- Op woensdag 23 maart 2016 vindt het symposium “medezeggenschapsstructuur van LVO”
in Roermond van 17.30 - 21.15 uur plaats. Indien men hieraan deel wilt nemen, laat het dan
even weten.
01. Opening
02. Ter instemming
1 Verslag 1516MR03

03. Ter bespreking
1 Vakantieregeling 2016-2017

Bijlage:
- Notulen 1516MR03
Akkoord

Bijlagen:
- Voorblad MR
- 151117 Brief besturen vakreg 2016-2017
- 151117 Vakantieregeling voorstel 2016-2017:
Er is een werkgroep die de regeling met andere basis- en
middelbare scholen op elkaar afgestemd. Er bestaat geen wet,
er zijn wel richtlijnen. Alleen de zomer- en de kerstvakantie zijn
vastgelegd.
Er wordt een positief advies gegeven.

2

Wijziging lessentabellen O&O
bovenbouw havo/vwo

Bijlage:
- voorstel lessentabelwijziging O&O vs. NLT 13 01 2016
Deze vergadering ter bespreking, de volgende vergadering ter
instemming.
Het vak NLT verdwijnt, dit wordt vervangen door O&O.
Indien er studielasturen ontstaan, wordt de minimumregel van
60% aangepast. Scholen zijn namelijk vrij om te variëren en te
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kiezen tussen de 60 en 100%.
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Kwartaalrapportage 4e kwartaal

Resultaat iets minder groen dan de verwachting. Er is rekening
gehouden met een sterke stijging van de huisvestigingskosten
en een verhoging van de afschrijvingslasten. De lage kosten
van de vervangingen is de belangrijkste verklaring van het
overschot.
Er moet gezorgd worden voor een sluitende formatie en
begroting op schooljaarbasis. Hopelijk kan hetgeen dat
overblijft ingezet worden in de komende jaren.
Mireille Paques zal nadere toelichting geven.

4

Directievoering LVO-heuvelland

Bijlage:
- 1512-16 457 Aan mr'n Sophianum en Stella Maris directievoering Heuvelland
Op 16 december 2015 kwam de mededeling dat Frank Schins
tot waarnemend voorzitter van de centrale directie LVO
Heuvelland en Arthur Meij tot lid van de centrale directie en
waarnemend lid LVO Parkstad benoemd werden. De vacature
voor het vertrek van Peter Groos wordt niet opengesteld,
omdat Frank Schins ervaring heeft met het verbouwen van
scholen.
Tevens zingen er geruchten rond over de meerwaarde van het
cluster Heuvelland. In andere clusters zijn meer scholen in de
omgeving gevestigd en hebben grotere aantallen leerlingen.
Er zal onderzoek gedaan moeten worden.
Hetgeen dat wij ons moeten afvragen is, of Frank Schins de
juiste persoon is, ook ná de verbouwing? Wordt er gekozen
voor een einddatum voor Frank Schins of voor inzage in het
onderzoek? De MR heeft geen inspraak hierop, maar kan wel
een advies uitbrengen aan de GMR.
Voorstel: samensmelting van beide MR’en Stella Maris en
Sophianum. Beide scholen varen een andere koers wat betreft
de innovatie. Het voordeel van het Stella Maris: het is een
groeischool vanwege de situatie in Maastricht. Het Sophianum
is een krimpschool. De samenwerking op dit moment zit hem in
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het facilitaire, wat een formatief voordeel is. Maar op bepaalde
onderwijskundige punten is de samenwerking miniem.

04. Ter informatie
1 Stavaza unilocatie

De convenanten zijn ondertekend en de financiering is rond. De
plannen voor de multifunctionele ruimte en de noodlokalen zijn
klaar, over de andere ruimtes wordt nog overleg gepleegd.

05. Rondvraag
Milou Klein: Kan de agenda terug op de website gezet worden? Dit moet aan Tom Offermans
doorgegeven worden, zodat hij op de site een blokje “MR” kan aanmaken.
Eugen Gadet: Wanneer kunnen wij de uitruiming evalueren? Er wordt nog gewacht op de
evaluatie van één bhv’er.
Wim Smeets: De IOO-docenten (docenten die worden ingezet voor het Investeren in
Ontwikkeling van Onderwijs) zouden na twee jaar in een ander(e) school of cluster ingezet
worden. Wordt dat gehandhaafd? Momenteel is hier nog geen duidelijkheid over.

Eerstvolgende mr-vergaderingen:
Maandag 6 juni 2016
Maandag 18 juli 2016

