Notulen MR 2019
Vergadering: MR01
Tijdstip: 18.30-20.30 u.

MR
Datum: 16 september 2019

Aanwezig: Dhr. Hupperetz, Dhr. Mennen, Dhr. Sauren, Dhr. Smeets, Mevr. Schurgers, Dhr. Lipsch,
Dhr. Ortmans, Mevr. Mommer, Mevr. Opreij, Dhr. Gadet, Dhr. Laeven, Lotte Kaessler
Gasten: Fon Kistermann en Jos Gulpen
Afwezig: Naomi Pieters
Agendapunten
Opening
1 Notulen MR07

Bijlagen/ Opmerkingen
Akkoord

Ter informatie

Bijlagen/ Opmerkingen
Gasten: Fon Kistermann en Jos
Gulpen “Dit is wie wij zijn”
A.d.h.v. oude schoolplan een nieuw
schoolplan geschreven. Leidraad:
koppeling ministerie OCW –
schoolambities. Verschillende
deskundigen zijn hierbij betrokken.
Er heeft een terugkoppeling
plaatsgevonden aan alle teams.
Opbouw van het boekje:
- wie zijn wij? Veilig, succesvol,
verbinding met de maatschappij zijn
kernwoorden
- wat is er reeds gebeurd/ waar
staan we?
- Onderwijsproces van de leerling in
kaart brengen
- schoolbrede profilering
- kolomgedeelte
- schoolklimaat
- organisatie
Advance gaat hier een reisgids van
maken. De kernwoorden worden op
posters gedrukt en op school
gehangen. Het moet nu gedragen en
nageleefd worden.
Verschillende standpunten door
verschillende voorzitters. We
wachten totdat de voorzitter van het
college van bestuur er is. Dan bieden
we de meerjarenbegroting aan. De
gemeente wilde 50-50. Er is 3.2
miljoen over voor revitalisering. Is
dit het geld van LVO of van de
gemeente? Komt er een verbouwing
of niet? Het plan voor verbouwing is
gerealiseerd met het oog op de
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Stavaza verbouwing
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krimp. Alle middelen inzetten voor
het personeel, kleinere klassen etc.
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Stavaza reorganisatie LVO

Voor de vakantie zijn de centrale
directies opgeheven. LVO werkt nu
in drie regio’s. Wij horen bij de regio
Zuid-Oost. Er zijn drie
regio/transitiemanagers. Hun taak:
in twee jaar moeten scholen
zelfstandig worden en rechtstreeks
onder het college van bestuur vallen.
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Ontwikkeltijd: kaders

Praktische invulling ontwikkeltijd
Ontwikkeltijd is nieuw in de CAO.
Basisgedachte: meer tijd om te
ontwikkelen. De scholen mogen dit
jaar hiermee experimenteren. Het is
een pilot. Een uniforme maatregel
voor iedere docent. Werkgever en
werknemer maken afspraken over
ontwikkeltijd.
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Zorgbeleid

Alle kolommen hebben een stuk
ontvangen. Dit is een werkdocument
waarin alle processen in kaart zijn
gebracht.
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Kaderbrief

Prognoses leerlingen 5 jaar, lesvraag
wordt uitgerekend, taken,
financiering (personeel) andere kant,
en dan moet het matchen.
De hele verbouwing staat in de
begroting.

Ter Bespreking
2 Schoolplan 2019-2024

Bijlagen/ Opmerkingen
Schoolplan 2019-2024
Gastsprekers, zie eerste stuk ter
informatie.

Ter Instemming
1 PTA’s 2019-2020

Bijlagen/ Opmerkingen
PTA’s 2019-2020
zijn herijkt. Er zijn onvolkomenheden
geconstateerd en dit is onderzocht
en verbeterd. De onvolkomenheden
zaten in de vak-PTA’s. De vakdocent
draagt hierover de
verantwoordelijkheid.
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Examenregelement van de PTA’s:
akkoord
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Bevorderingsrichtlijnen mavo 2019-2020

Akkoord

Rondvraag
Rookverbod juli 2020 in en rondom openbare ruimtes. Per overtreding worden er boetes
uitgedeeld. Wordt ingevoerd op 1 januari 2020. Convenant veilige school: er gaat streng
gehandhaafd worden. Het rokershok wordt gebruikt voor een zitplek voor leerlingen.
Onedrive maken, i.p.v. mails met bijlagen versturen.
Leerlingenraad: Bestaat uit 7 leerlingen. We plannen activiteiten.
Leerlingenstatuut moet aangepast worden. Dateert van 2012.

Volgende MR vergaderingen:
Ma. 18-11-2019
Ma. 27-01-2020
Ma. 09-03-2020
Ma. 04-05-2020
Ma. 15-06-2020

