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Notulen vergadering 1718MR05

maandag 09-04-2018

18.30 – 20.30 uur

Aanwezig: mevr. Lamoré, dhr.Hupperetz, dhr.Mennen, dhr.Schrooders, dhr.Geradts,
dhr.Smeets, dhr. Sauren, mevr. Mommer, dhr. Gadet, mevr. Opreij, Maria Rompelberg,
Afwezig: mevr.Bouts, dhr. Klein, Milou Klein, Laura Gadet
01. Opening
1 Verslag MR04

De datum moet aangepast worden.
Er ligt een voorstel om per team te kijken naar de
aanspreekcultuur. Voorstel: na de zomervakantie mee
beginnen.

02. Ter informatie
1 Kaderbrief

De brief is gebruikt voor de begroting van het nieuwe
schooljaar.

2

Kwartaalrapportage 4e kwartaal

Geen noemenswaardige afwijkingen.
Indien er behoefte is om dit terugkerend te agenderen,
gelieve de vragen een week van te voren aan te leveren.
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Stavaza pilot taakbeleid

Er is i.s.m. John Bierman aan een opzet gewerkt. De pilot
staat in de startblokken, er wordt alleen nog op groen licht
gewacht wat betreft de formatie en de begroting.
Uitgangspunten: Wat hebben wij aan taken nodig om het
concept te kunnen draaien binnen de Mavo?
Hoe kunnen er taken ontstaan? Antwoord: Door
verschuivingen binnen de lestabel. De kleine taken zijn
gebundeld tot grote taken.
Essentieel: het team vult zelf de beschikbare uren in.
Er is een taakomschrijving gemaakt en iedereen binnen het
team kon solliciteren. De teamleider en de twee
coördinatoren hebben de gegadigden uitgekozen.
De teamleider houdt een logboek bij en er wordt op het
einde van het schooljaar een aanbeveling geschreven. Deze
aanbeveling wordt gedeeld met de (P)MR.
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Stavaza pilot mavo XL

Het visiedocument is zo goed als afgerond. Ook deze pilot
staat in de startblokken. In Foleta is alles rond.
De brugklassen gaan werken volgens een nieuw
onderwijssysteem, namelijk BVO. De vakken zullen gefaseerd - plaats gaan maken voor drie lesblokken - Basis,
Verdieping en Onderzoek - waarbij de leerling, geleid door
coaches, meer eigenaar wordt van zijn leerproces. In het blok
Onderzoek haalt de MAVO de buitenwereld naar binnen, om
aan de hand van externe partners en sprekers meer werk te
maken van 21st century skills, maar ook het onderwijs
betekenisvoller voor de leerlingen te maken. Er komt een 45minutenrooster en de coaches beginnen elke morgen met
gesprekjes met de leerlingen.
De ouders worden in de onderzoeksfase betrokken.
De pilot start in periode 4.

5

Stavaza functiemix

De functiemix is afgerond. Er zijn gesprekken gevoerd en er
zijn verslagen gemaakt.
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Uitgangspunten formatieplan

Er is bij één vak sprake van overformatie. Bij een aantal
vakken is er vacatureruimte, als gevolg van een pensionering
of een tijdelijk contract.
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Stavaza formatieplan

N.v.t.

03. Ter bespreking
1 Wijzigingen
bevorderingsrichtlijnen 1819
2 Ouderbijdrage

N.v.t.
Er is niks veranderd.

04. Ter instemming
1

Wijzigingen lessentabellen

Deze vinden alleen binnen de pilots plaats.

05. Ter advisering
1

Verlenging pilot vmbo-MiX

Positief advies
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Verlenging pilot Havo

Positief advies

Procedure omtrent pilots
Pilot VMBO-Mix, Mavo XL, Havo en taakbeleid
Jan. 2019
Evaluatie en eventuele aanpassingen +
overeenstemming procedure
Feb. 2019
Instemming PMR
Vóór 1 april
Instemming 2/3e personeel

04. Rondvraag
In de toekomst graag de stukken tijdig aanleveren.
De ouders moeten aftreden. Dhr. Gadet stelt zich herkiesbaar.
De leerlingen moeten ook aftreden.

Eerstvolgende mr-vergaderingen:
Maandag 25-06-2018

