Medezeggenschapsraad
Verslag van de MR-vergadering van 28 november 2016
Aanwezig: Frits Aalbregt, John van Beek, Corry Oosten, Rianne Roes, Frits Noordberger,
Richard Radder, Christa Krulder, Soraya Grarji, Manda Zonne, Marianne Hendriks, Anke Hahn
Afwezig: Denyse Paalvast, Jordi Versluis en Danny ter Beek (m.k.g.)
Actiepunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christa Krulder gaat zich buigen over het jaarverslag van de MR
Overgang van havo 5 naar vwo 5 wordt door Soraya doorgestuurd naar Esther Slaa
voor het verwijderen van spellingsfout.
Anke stuurt een e-mail aan de ouderraad of iemand uit de ouderraad wil informeren
of er een gecombineerde cursus bestaat voor OR en MR voor nieuwe leden
Anke vraagt nog een keer bij de scholen die nog niet hebben geantwoord of er
behoefte naar scholing over de MR voor nieuwe leden bestaat.
John: De weekbrieven worden ook naar de leerlingen en ouders toegestuurd.
Corry kijkt of ze het MR reglement uit 2007 kan opduiken.
Christa en Marianne willen zich samen over het nu geldige MR reglement buigen en
kijken welke aanpassingen er zouden moeten plaatsvinden.
Frits gaat iets in Magister inrichten waarop alle documenten die in de MR
vergadering besproken worden, kunnen worden geplaatst.
Anke stuurt het masterplan GPL door aan alle MR leden.
Anke stuurt nog een keer het toelatingsbeleid aan de MR leden toe.

1. Opening
2. Ingekomen stukken
geen
3. Mededelingen
•
•

•

John vertelt dat de schoolinspectie op HCL is geweest en dat we nu aan de eisen
voldoen wat eerder niet het geval was.
De sporthal in de Westwijk gaat feitelijk komen. In de zomer begint de sloop en een
jaar later zou volgens de planning de nieuwe sporthal in gebruik genomen kunnen
worden. Van de nieuwe sporthal mag de Westwijk twee zalen tien jaar lang tegen de
betaling van huur gebruiken.
12 tot 14 leerlingen van DIV staan op de wachtlijst en kunnen niet meer geplaatst
worden. Er is een locatie gevonden. Het pand, een voormalige basisschool, kunnen
we twee jaar gebruiken tegen betaling van huur.
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•

Frits A. deelt mede dat Peter van den Berg herstellende is van een operatie. Zijn
lessen worden door de vakgroep wiskunde overgenomen.

4. Vaststelling agenda
Punt 12 wordt verplaatst naar de volgende vergadering.
5. Verslag MR-vergadering van 26 september 2016
De agenda wordt vastgesteld.
6. Organisatie en functioneren MR
De oudergeleding vraagt om bepaalde dingen anders te regelen:
-

Het MR regelement is blijkbaar verouderd. Kan er het een en ander worden
aangepast?
Er zijn tot nu toe geen statuten. Kan dat georganiseerd worden?
Kunnen de documenten op een Google Drive worden gezet zodat iedereen alle
documenten snel terug kan vinden?
Kan er een jaarverslag worden gemaakt?
Kan er een jaarplanning worden gemaakt?
Kan het MT van de schoolleiding een opstelling van punten krijgen die in de loop van
het jaar besproken worden?
Kan er een overzicht gemaakt worden van schoolkosten per jaar?
De schoolgids behoeft instemming van de oudergeleding. Dit is niet gebeurd.

7. Implementatie GPL
Frits A. vertelt dat er geen back-up plan is voor als de leerlingen die niet voor GPL gekozen
hebben, het in dit nieuwe systeem niet gaan redden. De vraag is ook of deze leerlingen het
in het oude systeem wel hadden gered. We gaan ervan uit dat het systeem werkt. De
coaches doen er dagelijks hun best voor. Er wordt rekening gehouden met leerlingen die niet
in dit systeem passen en de school daarom gaan verlaten.
Op de vraag hoe het verder gaat in de bovenbouw geeft Frits A. aan dat het blijft zoals het
nu is, omdat het roostertechnisch op dit moment niet mogelijk is om KWT-uren in de
bovenbouw in te plannen.
Marianne vraagt of er een masterplan is voor het GPL. Frits A. geeft aan dat dit het geval is.
Voor het nieuwe beleidsplan voor alle scholen van de OSVS is een jaar uitstel gevraagd,
omdat de ervaringen met het GPL erin moeten worden opgenomen. December 2017 zou het
beleidsplan er uiteindelijk moeten komen.
8. Gepersonaliseerd leren
geen opmerkingen
9. Bevorderingsnormen en examenreglement
Marianne en Frits A. maken over de per mail toegestuurde opmerkingen vanuit de ouders
een afspraak om alles in detail te bespreken.
Dit punt wordt opgenomen als punt op de volgende MR vergadering. De procedure hoe je
hiermee omgaat moet besproken worden.
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10. Toelatingsbeleid locaties De Vos
Het toelatingsbeleid is nog niet doorgestuurd aan de ouders en de leerlingen. Dit punt wordt
verplaatst naar de volgende vergadering.
Op 19 december wordt het toelatingsbeleid op het regio overleg besproken. Het gaat niet
veranderen ten opzichte van het oude toelatingsbeleid. Wij kunnen het oude
toelatingsbeleid doornemen omdat er waarschijnlijk alleen kleine dingen gaan veranderen.
11. Veranderend inspectietoezicht
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende vergadering.
12. Begroting 2017 en jaarrekening 2015
Marianne vraagt waarom de personeelskosten in 2015 met 22% zijn gedaald. John geeft aan
dat hier de enkele bedragen apart worden opgevoerd. Daardoor is het feitelijk niet het geval
dat de personeelskosten gedaald zijn.
Omdat wij 120 leerlingen meer gekregen hebben, hebben we een miljoen euro meer te
besteden. De algemene scholingskosten zijn ietsje lager geworden.
We gaan meer afschrijven.
Het bedrag voor groot onderhoud is verhoogd met 20.000 euro.
De post verbouwingen is verhoogd omdat er grotere verbouwingen gepland staan.
Reprokosten zijn ook verhoogd omdat er geconstateerd werd dat er veel meer wordt
gekopieerd.
Verhoging ICT kosten.
Er blijft een bedrag van ca. 250.000 euro over. Mavo XL heeft ook een tegoed in hun
begroting. Daardoor komen we aan de 300.000 euro die wij ieder jaar moeten overhouden.
Marianne vraagt hoe het met de reiskosten staat en waarom de kosten in de ouderraad
besproken worden en niet van tevoren in de schoolkosten worden opgenomen. Bijvoorbeeld
een extra begeleider tijdens een schoolreis. John licht toe dat schoolreizen kostenneutraal
moeten zijn. Vroeger werden sommige reizen gesubsidieerd.
13. Scholing
14. Oudergeleding
15. Leerlinggeleding
16. Ouderraad
Op de e-mail waarin één van de ouders uit de ouderraad uitgenodigd werd is geen reactie
gekomen. De ouderraad is zich op dit moment aan het reorganiseren.
17. Rondvraag
Soraya vraagt waarom het rooster voor de activiteitenweek er nog niet is. Frits A. zegt dat dit
zo snel als mogelijk gaat gebeuren.
Rianne vraagt of er van tevoren aangegeven kan worden als er een MR lid eerder uit de
vergadering vertrekt. Zo kan een belangrijk agendapunt naar voren worden verschoven.
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Manda vraagt hoe het met de coachgesprekken zit die nu nog in groepsverband
plaatsvinden. Frits zegt dat er inderdaad in kleine groepen wordt gewerkt maar dat de
leerlingen aan kunnen geven of ze een individueel gesprek wensen en dat hieraan dan ook
gehoor gegeven wordt.
18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur.
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