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Notulen vergadering 1819 MR02  maandag 29-10-2018   18.30 – 20.30 uur 

 

Aanwezig: dhr. Schings, dhr.Hupperetz, dhr.Mennen, dhr.Schrooders, dhr.Smeets, dhr. Sauren, dhr. 

Ortmans, mevr. Schurgers, mevr. Mommer, dhr. Gadet, mevr. Opreij, Laura Gadet, Jesper Croonen, Naomi   

Gast: dhr. Laeven  

 

01. Opening 

1 Verslag MR06 1718 Akkoord  

 

02. Ter informatie 

1 Kwartaal rapportage 1ste en 2e kwartaal 2018 De kosten van FinanceStar waren vooraf niet 

begroot. De directie is tevreden over de 

samenwerking met FinanceStar.  

 

2 Onderwijstijd 2e helft 2017/2018 De onderwijstijd is veranderd. Het aantal lesuren en 

het aantal uren dat vervangen wordt door een 

toezichthouder wordt geregistreerd. Het Sophianum 

prognosticeert de onderwijstijd ongeveer 6% boven 

de norm, rekening houdend met lesuitval, 

scholingen etc. De bovenbouw wordt 

steekproefsgewijs gecontroleerd. Tevens wordt de 

absentie van het personeel, inclusief redenen, 

bijgehouden.  

 

Het recuperatieverlof zal naar verwachting in de 

toekomst meer opgenomen gaan worden. Er wordt 

gevraagd om duidelijk beleid op dit gebied.  

 

3 Rapportage formatie (2018-2019) Er wordt gestuurd op prognoses en er zijn geen 

onverwachte zaken rondom de lesverdeling 

geconstateerd. Het tijdelijk geschil is op dit moment 

minder dan 2 FTE. Overformatie wordt verwacht. 

Vrijwillige mobiliteit zal in de toekomst meer 

gestimuleerd worden. 

Sociaal statuut: iedereen heeft een aanstelling bij 

LVO. Men is verplaatsbaar o.b.v. het aantal 

dienstjaren en de leeftijd. In de toekomst zal er meer 

gekeken worden naar het vinden van een school, 

passend bij een persoon. Binnen de stichting is er 

boventalligheid.  
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4 Stavaza diverse pilots VMBO MIX - Klas 1 en 2  

Mavo - brugklas 

Havo - hele onderbouw 

VWO - nieuwe opzet voor gymnasium onderbouw + 

nieuwe coachende begeleiding in de bovenbouw 

 

In de teams hebben de docenten nagedacht over het 

type onderwijs voor de leerlingen.  

 

Voor de toekomst moet er gekeken worden naar 

een geschikte oplossing om de vier 

onderwijssystemen in het gebouw onder te brengen. 

De voorzieningen moeten op peil gebracht worden. 

Vóór 1 april worden de definitieve voorstellen 

ingediend, hoe er in de kolommen gewerkt gaat 

worden.  

 

5 Stavaza verbouwing De architect heeft met alle kolommen, met groepen 

leerlingen en met het OOP gesproken. De directie 

heeft een positief gevoel over de architect. Er was 

uit het verleden een verbouwingsplan, waar nu het 

stukje onderwijsontwikkeling bijgekomen is. Dat 

vraagt aanpassingen aan het gebouw, wat voorheen 

financieel niet voorzien was.  

 

Tijdens volgende vergadering kan er wat dieper op 

ingegaan worden. Wellicht kan de architect 

uitgenodigd worden om een presentatie te houden.  

 

6 Inspectiebezoek Op 9, 10 en 11 september 2018 heeft de inspectie 

onze school bezocht. De focus lag op het bestuurlijk 

handelen van LVO en er vond een 

kwaliteitsonderzoek van de VMBO-MIX- en de 

MAVO-XL-kolom plaats. Zodra de school het rapport 

ontvangt, volgt er meer informatie. Over max. 4 

weken komt een openbare rapportage.  
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03. Ter bespreking 

1 Meerjarenplan functie MiX - 

2 Schooljaarverslag en schooljaarplan - 

3 Scholingsplan 2018-2019 - 

3 Begroting: Vaststellen uitgangspunten - 

4 Begroting 2019 - 

 

04. Ter instemming 

1 PTA’s  - 

2 Wijzigingen bevorderingsrchtlijnen 2019/2020 - 

 

05. Rondvraag 
 
Zijn er mogelijkheden om het eindcijfer van de brugklas mee te nemen naar het tweede jaar?  
Goede vraag, hier wordt op teruggekomen.  
 
Eerstvolgende mr-vergaderingen: 
 
Maandag 10-12-2018 
Maandag 18-02-2019 
Maandag 25-03-2019 
Maandag 13-05-2019 
Maandag 24-06-2019 
 

Optionele vergaderingen: 
 
12-11-2018 
14-01-2019 
03-06-2019 
 


