MR
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Notulen vergadering 1718MR04

maandag 26-02-2018

18.30 – 20.30 uur

Aanwezig: mevr. Lamoré, dhr.Hupperetz, dhr.Schrooders, dhr.Geradts, dhr.Smeets,
dhr. Sauren, mevr. Mommer, dhr. Gadet, dhr. Klein, mevr. Opreij, Maria Rompelberg, Laura
Gadet
Afwezig: dhr.Mennen, mevr.Bouts, Milou Klein
Gastsprekers: Dhr. Hodiamont, Dhr. Meertens
Mededelingen:
- Het gaat beter met hoofd P;
- Jack Noud wordt hoofd F;
- Het servicepunt van het cluster is nu gecentraliseerd in Gulpen.
01. Opening
1 Verslag MR03
02. Ter informatie
1 Bekostigingsbrief

akkoord

De ‘kaderbrief’ volgt z.s.m.

2

Stavaza Generieke regeling

Er hebben twee personen in dit cluster gebruik gemaakt van
de regeling. In totaal binnen LVO zijn het er 53.

3

Afronding en uitvoering onderzoek Het onderzoek OOP wordt op 15 maart geïmplementeerd. Er
OOP
is vooral structuur aangebracht.

4

Stavaza Ziekteverzuim

Er zijn een aantal langdurig zieken, waarvan er momenteel
trajecten lopen. Als het gaat om kortdurend verzuim scoren
we onder de landelijke norm. We scoren echter hoog op de
frequentie; het aantal keren ziekmelden. Er is een
verzuimcoach aangesteld, waarvan de teamleiders op oproep
gebruik van kunnen maken. Er zijn op basis van het
medewerkerstevredenheidsonderzoek twee bijeenkomsten
geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is er een concreet plan
van aanpak (per kolom) gemaakt. Hierdoor hopen we de
verzuimfrequentie naar beneden te halen. Er komt ook een
preventief onderzoek.
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5

Stavaza functiemix

Er waren 11 gegadigden. De sollicitatiegesprekken hebben
reeds plaatsgevonden. Alle kandidaten die hebben
deelgenomen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van de
uitkomst. Er zijn 5 kandidaten door naar de tweede ronde,
die volgende week donderdag en vrijdag plaats vindt.

6

Stavaza Pilot Mavo-XL

Volgende week wordt het concept besproken. Daarna kan
het visiestuk tijdens de MR-vergadering van 9 april
besproken worden. De pilot start in periode 4 in de brugklas.
Deze pilot loopt samen met de pilot taakbeleid.

7

Stavaza Pilot taakbeleid

De procesbegeleider heeft geconstateerd, dat het taakbeleid
niet synchroon loopt met andere doelen op school. Daarom
is er een training geweest: ‘wat willen wij komend schooljaar
bereiken?’ Kwaliteit staat boven snelheid. Het is een grote
omwenteling en dat is lastig te plannen.
In periode 4 gaat deze pilot van start. Het visiestuk is zo goed
als af en de taken zijn verdeeld.

8

Kwartaalrapportage 4e kwartaal

Volgt z.s.m. Het wordt doorgestuurd.

9

Stavaza interne verbouwing

Het is lastig om een architect te vinden die onderwijsideen
kan vertalen in gebouwen. Dhr. Schings heeft ons hierin
geadviseerd. Er is een gesprek met een architect gevoerd. Hij
gaat met de teamleiders en de visieteams de diepte in om na
te denken over het komende jaar en de lange termijn.
Tijdsbestek: het ‘vlekkenplan’ wordt geleverd.

03. Ter bespreking
1 Pilot vmbo-MiX en nu verder?

Het team staat in de startblokken. De pilot die nu in leerjaar
1 draait, wordt uitgebreid. De afgeronde pilot is geevalueerd
en aangepast. De huidige pilot is positief ontvangen. In de
nieuwe lessentabel gaan de meeste uren naar ‘coaching’.
Deze leerling heeft hier het meeste baat bij. Ze zijn nog
zoekende naar een toetsmodel, ‘waar staat de leerling nu?’
Formatief toetsen komt in Learnbeat terecht. Van summatief
toetsen willen ze af.
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Op deze manier wordt het een stuk persoonlijker. Een docent
is niet vanzelfsprekend een coach. Er is een profiel opgezeten
er zal een stuk scholing moeten plaatsvinden.
Het team is betrokken bij de pilot. Er zijn binnen het team
werkgroepen samengesteld en er zijn specifieke opdrachten
gegeven. De leerlingen die het eerste jaar van de pilot
hebben doorlopen, geven aan het prettig te vinden om met
de laptop etc. te werken. Echter geven ze ook aan dat
afwisseling hierin belangrijk is. De vakdocenten krijgen de
opdracht om te kijken welk materiaal er digitaal beschikbaar
is. Per periode zullen er nog twee praktische opdrachten
plaatsvinden, om toch nog praktisch bezig te bijven.
Wat betreft de brief van de sectie Nederlands: de MR zal een
brief terug sturen, met het advies, om in gesprek te gaan met
de teamleider.
2

Pilot Havo en nu verder?

Ze zijn vorig jaar gestart met het nieuwe concept. Het
visiedocument is omgezet naar concept. Doelstelling af van
versnipper meer maatwerk voor het kind. 90 min: maatwerk
(ondersteuning) steruren (talent) Pilot brugklas havo. Deze is
geevalueerd door docenten en collega’s. Omgeving:
studieplein en twee vaste lokalen voor de nieuwe
brugklassers. Pilot bestaat uit docenten van onderbouw en
bovenbouw. Ontevreden: Learnbeat binnen de pilot. Het is
een middel, waarbij je de kinderen meer kunt bedienen. Op
LVO niveau wordt er nog gezocht naar materiaal voor
lernbeat. Methodes Noordhof etc. De leerlingen hoeven niet
meer alle vakken klassikaal te volgen. Er zijn versneld examen
mogelijkheden, ontwikkelmomenten voor de leerling. Ze
willen graag uitbreiden naar leerjaar 2. Hetgeen nu
plaatsvindt nu meenemen naar jaar 2. De leerlingen worden
meer vaardigheden meer aangeleerd. Naast de O&O nstroom komt er in leerjaar 3 een tegenhanger in de
maatschappij-stroom. Het blijft onder de term O&O- stream.
Wij gaan over naar een 90 min. rooster. Het wordt op latere
termijn uitgebreid naar 2 en 1 en naar 4. In leerjaar 3 wordt
de keuze gemaakt n-stroom of m-stroom O&O. In periode 3
en 4 worden de projecten geschreven. De bovenbouw moet
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na gaan denken als de leerlingen vanuit leerjaar 3 in clusters
verdeeld gaat worden. Wellicht instructiemomenten en
zelfstandig werken. De lessentabel is aangepast. Voor 1:
gekeken wat mist nog? De rekenvaardigheid is verschillend,
inbrengen. Levens-beschouwing levert een uur in. De term
verandert in ‘burgerschapsvorming’. Leerjaar 2: je krijgt het
vak aardrijkskunde en hierdoor vallen een aantal steruren
(met ondersteuning en talent) weg. Leerjaar 3: de o&o mstream wordt gehaald uit de steruren. Profielkeuzeorientatie
wordt hier centraal beschouwd. Voordelen: de resultaten zijn
beter en er is meer rust. Het team volgt een kpc-scholing:
hoe schrijf jij je les om van 50 min. naar 90 min.?
3

Wijzigingen lessentabellen

N.v.t.

4

Voorstel vakantieregeling
schooljaar 2018-2019

Is reeds goedgekeurd voor 3 jaar.

04. Ter instemming
1 Bevorderingsrichtlijnen vmbo-Mix

2

Bevorderingsrichtlijnen Havo

Geen aanpassingen in het lopende schooljaar. Ze kunnen wel
neergelegd voor het komende schooljaar. De wijzigingen zijn
geschrapt. Het stuk is ingediend. Er is een toevoeging van
kader naar mavo. De overstapnormen van kader 1 en 2 naar
de mavo voor dit schooljaar.
Akoord.
CKV wordt alleen aangepast. De eindcijfers van maatschappij
en ckv. Zie vorige notule. Onderdeel D wordt weggestreept.
Voor 2017/ 2018 is dit onderdeel weggestreept. Het betreft
komend schooljaar. Deel D. Dit moet de teamleider doen.
Staat op de site.
Instemmen 2018/ 2019 is akkoord. De zin in de kernvakken
moet aangepast worden. Neem de wettelijke tekst over.
Conform slaag-zak regeling.
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04. Rondvraag
Mededeling. Profielkeuzetest opnemen in de ouderbijdrage. De OV heeft besloten dat er
geen alternatieven zijn. De MR verleent geen toestemming om het op te nemen in de
ouderbijdrage.
Zorg oudervereniging: drugsprobleem, waarbij de politie niet goed kan optreden. De school
kan vrijwel weinig, dit kan wel in een huishoudelijk regelement. In Meersen vinden er
politiecontrole met drugshonden plaats. Dit mag onder het kopje preventiebeleid. Ook op
regionaal niveau is dit een groot probleem.
Eerstvolgende mr-vergaderingen:
Maandag 09-04-2018
Maandag 14-05-2018
Maandag 25-06-2018

