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Notulen vergadering 1819 MR03  maandag 10-12-2018   18.30 – 20.30 uur 

 

01. Opening 

1 Verslag MR02 1819 Akkoord  

 

02. Ter informatie 

1 Evaluatie ontruimingsoefening  I.v.m. de “echte” inruimingsoefening die 

tijdens het jubilea heeft plaatsgevonden, 

komt de ontruimingsoefening van huidig 

schooljaar te vervallen.  

 

2 Ziekte verzuim ter informatie. Overzicht ziekteverzuim laatste 12 mnd 

(voortschrijdend per kolom). Er wordt een 

onderscheid gemaakt in kort, middel, lang 

(>1 jaar, >2 jaar. Percentage ligt op 4,66. 

 

3 Kwaliteitsbeleid  Wij volgen, sinds 3-4 jaar het LVO-beleid. LVO 

heeft een beleidsnotitie met een 7-tal 

doelstellingen gemaakt. Vanuit de 

beleidsmonitor is er een 

kwartaalrapportagesysteem ontwikkeld. 

 

Relevant is de cyclus clustergesprekken, 4 

kwartaalgesprekken met vaste onderwerpen 

per gesprek.  

 

4 Bekostigingsbrief Van belang zijn de kaders t.b.v. de formatie, 

lln. prognoses->personele lasten/begroting. 

Bijv. t.a.v. sturing op vrijwillige mobiliteit 

worden lln.prognoses meteen januari 

opgevraagd bij TL. In onze situatie : weinig 

vacatures, mogelijk enkele VPK. 

 

5 Stavaza pilots en de berichtgeving hierover 
tijdens de Opendag 

We hebben nog geen officiële evaluatie 

ontvangen. De pilots worden rond januari/ 

februari geëvalueerd en besproken. Tijdens 

de open dag worden de pilots wel benoemd.  
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6 Stavaza verbouwing Dit is gekoppeld aan de pilots. Er is gekeken 

naar de onderwijsontwikkelingen en naar de 

leerlingenaantallen. Doel: onderwijs en 

gebouw moeten op elkaar aansluiten. Het 

budget is niet toereikend. Het personeel zal 

de dure factor worden en daar zal efficiënter 

mee omgegaan worden. De architect heeft 

een goed concept neergezet.  

 

7 Rapport inspectie  Er zijn onregelmatigheden geconstateerd 

t.o.v. examinering in Maastricht. Er wordt 

dus een bestuurlijk onderzoek gestart en een 

aantal scholen zijn aan een 

kwaliteitsonderzoek onderworpen, 

waaronder het Sophianum. Op 14 december 

worden de rapportages gepubliceerd. Het 

kwaliteitsonderzoek kader/ basis: het PTA 

voldeed niet aan de wettelijke eisen en 

docenten hielden zich niet aan hetgeen in het 

PTA omschreven stond. Dit was een reden 

om nieuwe PTA’s te schrijven. Deze zijn 

geschreven door de examensecretaris, het 

team en een expert van stichting Leren 

Verbeteren. In januari moeten de PTA’s  en 

het scholingsplan van het team naar de 

inspectie.  

 

De conclusie over het bestuurlijk handelen is 

nog onbekend.  

 

8 Meerjarenplan functie MiX Geen nieuwe vacatureruimte.  

 

 

03. Ter bespreking 

1 Wijzigingen in de statuten Geen wijzigingen  

 

04. Ter instemming 

1 Schooljaarverslag en schooljaarplan Akkoord  

2 Scholingsplan 2018-2019 Akkoord 
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3 Begroting: Vaststellen uitgangspunten Akkoord  

4 Begroting 2019 Akkoord  

 

5 PTA MIX  Akkoord  

 

05. Rondvraag 
 
Bedankt aan de ouders die de inspectie te woord hebben gestaan. 
 
Graag tijdens as. vergadering in een lokaal met projectiemogelijkheid vergaderen.   
 
De stukken moeten in de toekomst tijdig aangeleverd worden.  
 
Wat doen jullie er aan om leerlingen uit grensgebieden voor jullie te winnen? 
Wij bezoeken met leerlingen van alle niveaus de basisscholen.  
 
   
 
Eerstvolgende mr-vergaderingen: 
 
Maandag 18-02-2019 
Maandag 25-03-2019 
Maandag 13-05-2019 
Maandag 24-06-2019 
 

Optionele vergaderingen: 
 
03-06-2019 


