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Notulen vergadering 1617MR01

maandag 26 september 2016

18.30 – 20.30 uur

Aanwezig: F.Schings, H.Hupperetz, R.Mennen, R.Schrooders, M.Bouts, W.Smeets, D.Geradts,
F.Lardinois, W.Sauren, dhr. Klein, dhr. Gadet, mevr. Opreij, Laura Gadet, Milou Klein, Maria
Rompelberg
01. Opening
1 Verslag 1516MR05

02. Ter informatie
1 Bouw update
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3
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Begroting
Rapportage formatie
Stavaza directie cluster
Heuvelland

5
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ICT beleidsplan
Ziekteverzuim?

Geen opmerkingen!

Goed van start gegaan. Permanente bebouwing helemaal op
schema. Grond afvoeren gaat niet zo maar. Vertraging in
mediatheekverbouwing en nieuwe technasium. Heeft te maken
met vergunning afspraken. Leerlingen zullen gefaseerd vanuit
Nijswiller overkomen. Hoeven we niet tot kerst te wachten.
Voor kerst moet alles klaar zijn. Alles komt dus iets later als dat
we gepland hadden. Morgen wordt het team ingelicht, vanaf
woensdag komt het in het Sophietje.
Wordt verschoven naar de vergadering van 7/11.
Wordt verschoven naar de vergadering van 7/11.
Functie F.Schings is tijdelijk. A.Mey gaat stoppen. Cluster
Heuvelland zou goed kunnen werken met 1 Centraal Directielid.
Er komt een benoemingsadviescommissie onder leiding van dhr.
Schings. Verzoek is om een profielschets te maken waaraan het
nieuwe lid CeDi moet voldoen.
Wordt verschoven naar de vergadering van 7/11.
Wat ziekteverzuim betreft zitten we binnen de norm van 3,5%
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Notitie betreffende invoeren
functie sectordirecteur
ISK/EOA

03. Ter bespreking
1 PTA’s

2

Schooljaarplan

3
4

Schooljaarverslag
Kwartaalrapportage
(2de kwartaal)
Rapportage onderwijstijd

5

Binnen de clusters LVO Maastricht en LVO Parkstad wordt al een
groot aantal jaren lesgegeven aan asielzoekerskinderen. Deze
klassen groeien en krimpen voortdurend als gevolg van de
stijging en daling van de instroom asielzoekers.
Door de snelle en buitengewoon grote instroom van
asielzoekers in 2015 en 2016 is ook aan de clusters LVO Weert
en LVO Noord gevraagd onderwijs te verzorgen aan deze
doelgroep. Ondanks dat LVO haar verantwoordelijkheid neemt
om asielzoekerskinderen en nieuwkomers les te geven, kan dit
scholen voor complexe situaties stellen, zowel op
onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel gebied.
Daarom word er gekeken naar het invoeren van een functie
sectordirecteur ISK/EOA. Voor onze school is deze notitie ter
info.

PTA’s zijn besproken door de MR en worden gepubliceerd op
de site. Het algemeen gedeelte en examenreglement is
geupdate. Nieuw in de bovenbouw is het vak O&O.
M.Klein: Toch gaan de PTA’s niet volgens de procedure. Voor
de schoolvakantie dienen deze klaar te zijn. En ter bespreking
te komen in de laatste MR vergadering van het schooljaar. Bij
de eerstvolgende MR vergadering dienen de PTA’s
goedgekeurd te worden!
Wij werken in vier verschillende domeinen. Elk schooltype
heeft zijn eigen verslag en plan.
Idem
Wordt verschoven naar de vergadering van 7/11
Onderwijstijd is wederom gehaald.

04. Rondvraag
M.Klein:

geeft aan dat er verkiezingen voor de leerlinggeleding zijn aangekondigd.
Aankondiging staat op de site.

Mevr. Opreij: Kirsten Mommer is bevallen van een zoon. Voorstel om een kleinigheidje te
kopen voor Kirsten.
Maria Rompelberg: Wie mag een stem uitbrengen bij de leerlingenverkiezingen?
Alle leerlingen mogen een stem uitbrengen.
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Eerstvolgende mr-vergaderingen:
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

