MR
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Notulen vergadering 1718MR01

maandag 18 september 2017

18.30 – 20.30 uur

Aanwezig: mevr. Lamoré, dhr.Hupperetz, dhr.Mennen, dhr.Schrooders, dhr.Geradts,
dhr.Smeets, dhr. Klein, mevr. Mommer, Laura Gadet, Maria Rompelberg
Afwezig: mevr.Bouts, dhr.Sauren, dhr. Gadet, mevr. Opreij, Milou Klein
01. Opening
1 Verslag 1617MR06

-

-

02. Ter informatie
1 Onderwijstijd 2e helft 2016/2017

De debatclub is aan het budget voor
leerlingenactiviteiten toegevoegd.
Een update betreft de seniorenregeling:
De generieke regeling zal per 1 augustus 2018 in
werking treden en de kern van deze regeling is dat,
indien men de leeftijd van 58 jaar heeft bereikt, men
voor 50% werkt, 70% betaald krijgt en 100%
pensioenopbouw.
De kernpunten van het visitatierapport zijn in de
jaarplannen opgenomen.

Alleen bij 5vwo wijkt de onderwijstijd iets af, maar dit wordt
rechtgetrokken in 6vwo.

2

Kwartaalrapportage (2e kwartaal)

Er moeten nog een aantal zaken ingevoerd worden, maar
we gaan naar verwachting een positief exploitatieresultaat
halen.

3

Begroting: Vaststellen
uitgangspunten

“We lopen prima in de pas”, dhr. Hupperetz zal binnenkort
een toelichting geven.

4

Rapportage formatie (20172018)

-

5

Ziekteverzuim

Er moet een evaluatie van de coördinatoren vmbo
mix en mavo komen.
Er is een goede prognose gemaakt.

Het ziekteverzuim ligt binnen de stichting aan de hoge kant,
omdat we geconfronteerd zijn met een aantal langdurig
zieken. Er lopen momenteel individuele procedures. Er
komt in de toekomst een verzuimcoach. Hij zal de
teamleiders coachen om met het verzuim om te gaan.
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6

Evaluatie sectordirecteur

Men is tevreden over de functie.

7

Stavaza diverse pilots

n.v.t.

03. Ter bespreking
1 Schooljaarplan (incl.
Scholingsplan)

-

-

Er moet meer aandacht besteed worden aan
hetgeen ná het Sophianum. Denk hierbij niet alleen
aan vervolgstudies, maar ook aan het sociale aspect
en de daarbij horende nieuwe levenservaringen.
De schoolvragenlijsten worden verplicht afgenomen
in leerjaar 1, 3 en 6. Er moet meer aandacht komen
voor het resultaat hiervan.

2

Schooljaarverslag

Volgt z.s.m.

3

PTA’s

vmbo en mavo akkoord, havo en vwo volgen z.s.m.

04. Ter instemming:
1
2
3
05. Rondvraag
Mededeling:
Inspectie - De havo en het vwo zullen komend schooljaar aan een kwaliteitsonderzoek
onderworpen worden.
Eerstvolgende mr-vergaderingen:
Maandag 30-10-2017
Maandag 18-12-2017
Maandag 26-02-2018
Maandag 09-04-2018
Maandag 14-05-2018
Maandag 25-06-2018

