Notulen MR 2020-2021
MR
Vergadering: MR03
Tijdstip:
18.30-19.00 u. MR
19.00-20.00 u. MR+DIR
20.00-20.30 u. MR

Datum: 25 januari 2021
Lokaal: via TEAMS

Aanwezig: Dhr. Hupperetz-Dhr. Sauren-Dhr. Smeets-Dhr. Ortmans-Dhr. Lipsch-Dhr. Le Roux-Dhr.
Laeven-Dhr. Gadet-Mw. Schurgers-AnneLotte-Lotte Afwezig met kennisgeving: Mw. Opreij
Gasten: Mw. Maar-Dhr. Hodiamont-Dhr. Gulpen-Dhr. Verwey
Agendapunten
Opening
1 Notulen MR02 2020-2021
2 Verkiezingen OPR: uitslag

Bijlagen/ Opmerkingen
Akkoord.
Voor het Heuvelland zijn gekozen:
Thijs Gulpen (Sophianum) en Randy
Rouschop (Stella Maris).

Ter informatie
1 Onderwijsconcepten kolommen (indien
lessentabellen/taakbeleid is aangepast)

Bijlagen/ Opmerkingen
Vmbo-mix en mavo leveren één
document aan en trekken in het
nieuwe onderwijsconcept samen op.
De nieuwe lessentabellen zijn
gebaseerd op een nieuwe
leseenheid van 35 minuten. Hier
dient dus ook een nieuw taakbeleid
bij opgesteld te worden.
Binnen de mavo wordt T&T
ingevoerd als praktijkvak, dat over
enkele jaren verplicht is binnen het
vmbo-t. De komende vier jaren
wordt dit gefaseerd ingevoerd,
startende in de brugklas.
Het concept binnen de vmbo-mix en
mavo bevat naast de standaard
vaklessen ook flexuren, waarbij
leerlingen op maat geholpen
worden. Naast instemming (P)MR is
er ook instemming van 2/3e
personeel nodig. Voor de volgende
MR vergadering zal de PMR dit in
samenspraak met de teamleiders
georganiseerd worden, zodat de
uitslag volgende MR vergadering kan
worden meegedeeld.
MR geeft aan nog meer informatie
te willen voordat er gestemd kan
worden.
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De havo levert een nieuwe
lessentabel aan, waarbij het vak OZL
wordt ingevoerd. De nieuwe
lessentabellen zijn gebaseerd op de
domeinen van curriculum.nu en zijn
een voortvloeisel van het concept
zoals een aantal jaren eerder
ingezet. MR heeft genoeg informatie
om te kunnen stemmen tijdens de
volgende vergadering.
Het vwo levert een nieuwe
lessentabel aan, waarbij er i.p.v. een
aparte atheneum en
gymnasiumstroom gekozen is voor
een ongedeeld vwo. De nieuwe
lessentabellen bieden leerlingen op
een atheneum de mogelijkheid om
vanaf de brugklas de klassieke talen
te volgen. In leerjaar 3 worden er
zoveel keuzes aangeboden dat dit
praktisch lastig te organiseren
wordt. In de terugkoppeling zal dit
met de teamleider besproken
worden. De MR geeft aan meer
informatie nodig te hebben voordat
er komende vergadering gestemd
kan worden.

2

Stavaza verbouwing

3

Stavaza reorganisatie LVO

De PMR zal binnen elke kolom het
draagvlak peilen m.b.t. de
lessentabellen voor de volgende
vergadering.
Alles ligt op schema. Omdat dezelfde
architect dit verder mag uitwerken is
geen nieuwe aanbesteding nodig.
Het bestek zal naar verwachting in
april klaar zijn. N.a.v. het bestek
volgt de aanbesteding uitvoerder.
Budget blijft gelijk. Streven is om in
de loop van schooljaar 21-22 te
starten.
Er komt een, voor de school
passende, nieuwe
organisatiestructuur. Dit betekent
een verschuiving van
verantwoordelijkheden. Indien er
sprake is van de functie van
conrector in de nieuwe structuur
dan moet naar de functie-inhoud
worden gekeken.
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Covid-19 maatregelen en sluiting/heropening scholen
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Kwartaalrapportage Q4 2020

Tot op heden weinig gevallen. De
examenklassen krijgen zoveel als
mogelijk fysiek les met in acht name
van de 1,5 meter afstand. We
houden rekening met het scenario
“geen normale situatie mbt
lesgeven” tot aan de zomervakantie.
Indien heropening na 9-2 dan is er
sprake van hybride onderwijs: op
basis van huidige rooster halve klas
op school, halve klas volgt de les tijd,
dagelijks, om en om. Er volgt een
opmerking vanuit de lln dat
docenten meer werk opgeven dan
dat daar tijd voor beschikbaar is. Er
wordt gevraagd om meer rekening
te houden met de lln + hun
capaciteiten in deze moeilijke tijd.
Gevraagd wordt om dit soort
opmerkingen bij de mentor cq TL
neer te leggen, zij zijn eerste
aanspreekpunt. Ook kan dit soort
zaken ingebracht worden via het
leerlingenplatform. Het wordt in elk
geval nog eens bij de TL onder de
aandacht gebracht.
Een zorg die ook geuit wordt is de
vrees voor overbelaste lln, de lat ligt
hoog, er wordt veel werk aan lln
mee gegeven, svp ook rekening
houden met
sociaal/maatschappelijke
omstandigheden. Daarnaast
compliment voor school ivm de
prima verzorging van de digitale
lessen.

Ter Bespreking
1 Lessentabellen 2021-2022 (MiX-Mavo-Havo-Vwo)
2 Organisatiestructuur MT 2021-2022 (managementstatuut)

Bijlagen/ Opmerkingen
Zie ter informatie punt 1.
NVT

Ter Instemming/ Ter advisering
1
2

Bijlagen/ Opmerkingen

Rondvraag
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Leerlingenstatuut-> svp zsm een afspraak hierover plannen, verzoek aan beide dames om hier zelf
eerst samen even naar te kijken
Bijspijkermoment, hoe wordt dit ervaren?-> vlgs leerlingen werkt dit motiverend
Kostenplaatje afgelopen jaar al bekend (Covid!)?-> nee

Volgende MR vergadering: 29-3-2021 (verplaatst van 15-3-2021)

