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Geen verdere opmerkingen.
Zie jaarkalender MR1617. Hier zullen nog aanpassingen in
plaatsvinden.

Het schema betreffende de bouw van de multifunctionele
ruimte, permanente en semi-permanente gebouwen zal op tijd
gehaald worden.
Er zijn afspraken gemaakt dat de school op tijd op de hoogte zal
worden gebracht over vrachtwagens en andere zaken. Er wordt
vanuit gegaan dat alles rond oktober gerealiseerd zal zijn. Er
zullen ongeveer 7 klaslokalen bij komen in het gebouw. 3 en 4
vmbo zal, totdat alles gerealiseerd is, nog in Nijswiller verblijven.
Het is wel de bedoeling om alle burgklassen op de locatie in
Gulpen te laten starten met ingang van het nieuwe schooljaar.
Ook de vergunningen lopen reeds. Tot en met oktober/november
zullen gymlessen ook buiten plaatsvinden, en er zullen tot
oktober sowieso zwemlessen in Mosaqua gegeven worden.
Dhr. Gadet vraagt of er kans is op bezwaren, hierop wordt
gereageerd dat de gemeente ze op het moment niet ziet, maar
dat dit altijd kan veranderen.
Kortom, alles ligt tot nu toe keurig op schema aldus dhr.
Hupperetz.
Tot en met juni 2017 zit het Sophianum nog in de plus met
500.000 euro, maar men denkt het schooljaar wel in de min te
eindigen.

De PTA’s zijn nog niet allemaal binnen, maar zullen bij de start
van het nieuwe schooljaar meteen bekeken moeten worden
door de PMR. De einddatum is namelijk 1 oktober.
Het schooljaarplan is een combinatie van de vier OG-plannen.
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04. Ter instemming
1 Maatwerkuren kolom VWO

2

Aanpassing lessentabellen

3

Ouderbijdrage

Er is twee jaar geleden een wetswijziging gekomen waarin het
vak ANW niet langer meer hoeft te worden aangeboden. Het
Sophianum heeft daarbij gekozen om van verschillende
onderdelen een vak te maken, genaamd MaatWerkUur.
VWO 1,2,4,5 en 6 kan kiezen tijdens periode 2 en 3 tussen
masterclass of ondersteuning wanneer dit nodig zou zijn.
Op enquetes onder de leerlingen kwamen hele positieve reacties,
en men is dus van plan deze masterclasses voort te zetten.
Dhr. Gadet vraagt waarop de verschuiving van de uren
gebaseerd is. Dhr. Hupperetz legt uit dat dit bedoeld is om een
gelijkmatige, passende verdeling te krijgen.
De overgangsnormen zijn aangepast nadat er veel onvrede was
over de huidige normen. Echter, de huidige normen zijn nog niet
helemaal zoals men ze wil hebben. Daardoor wordt er besloten
dat deze toch nu uitgevoerd zullen worden, maar volgend jaar
wel goed geëvalueerd moeten worden.
Twee weken geleden heeft dhr. Hupperetz met de
oudervereniging de ouderbijdrage besproken. De
oudervereniging heeft voorgesteld de ouderbijdrage te verhogen
met 15 euro. Die 15 euro zal gebruikt worden om de
keuzetoetsen te bekostigen. Daarbij wordt wel voorgesteld om
hierbij meerdere keuzes aan te bieden, zodat men een eigen
keuze heeft bij welk bureau hun kind deze keuzetoetsen kan
maken.
Mevr. Opreij vraagt of hierbij ook de waarde van deze toets in
acht is genomen. Dhr. Gadet reageert hierop dat dit gedaan
wordt om de keuze van de toets makkelijker te maken, en
minder te laten afhangen van de betaling, aangezien de toets
dan in feite gratis is. Dhr. Hupperetz geeft hierbij ook aan dat
men als school het niet realistisch vindt om het als school zelf te
betalen.
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05. Rondvraag
Dhr. Hupperetz bedankt iedereen voor zijn/haar inspanningen tijdens het afgelopen jaar.
Mevr. Opreij vraagt hoe medewerkers op deze school worden beoordeeld op hun
functioneren, en hoe ouders hun input hierop kunnen geven. Ze geeft hierbij aan dat ze via
andere ouders gemerkt heeft dat men het moeilijk vindt om dit te doen.
Dhr. Gadet geeft aan dat de oudervereniging hiervoor openstaat. Daarbij geeft hij aan dat dit
ook anoniem en altijd vertrouwelijk gedaan kan worden. Mevr. Bouts vraagt hoe de
oudervereniging dit bekend wil maken, aangezien het blijkbaar dus niet erg bekend is. Dhr.
Gadet geeft aan dat dit inderdaad moeilijk is, maar dat hij dit bij de oudervereniging zal
aankaarten. Dhr. Gadet geeft aan dat hij altijd openstaat voor opmerkingen en tips.
Milou Klein vraagt of dhr. Schrooders volgend jaar weer terugkomt als voorzitter van de MR.
Dhr. Hupperetz antwoordt hierop dat dit inderdaad het geval zal zijn. Verder zegt ze dat ze
van plan is om een postbus op te hangen waarin leerlingen, anoniem of niet, opmerkingen,
vragen of tips in kunnen stoppen. Ook zegt Milou dat, zoals voor deze vergadering al
gebeurd is, ze van plan is voor de volgende vergaderingen de agenda’s overal op school op
te hangen.
Hierop wordt gereageerd dat er hiervoor ook een e-mailadres moet zijn.
Mevr. Bouts zegt dat er wel rekening moet worden gehouden met mensen die geen internet
hebben thuis.
Dhr. Hupperetz vraagt of de leerlingengeleding nog contact heeft met andere
leerlingplatforms. Hierop reageert Milou Klein dat zij contact heeft met de leerlingenraad en
zitting heeft in het preventieteam. Maria Rompelberg zegt dat zij ook afgelopen jaar plaats
heeft genomen in het leerlingenpanel van VWO.

Eerstvolgende mr-vergaderingen:
Maandag 26 september 2016
Maandag 7 november 2016
Maandag 19 december 2016
Maandag 6 februari 2017 (optioneel!)
Maandag 20 maart 2017
Maandag 22 mei 2017 (optioneel!)
Maandag 3 juli 2017

