Takenlijst:
Bevorderingsnormen ter instemming

allen

Zakboekje MR bestellen

Christa

Cursus CNV (inventariseren andere mr-en)

Corry

Navragen of dochter zitting wil nemen in mr

Zeynep

Navragen of nog een ouder zitting wil nemen in mr

Anke

Datum : 28 september 2015.
Tijd
: 19.00 uur.
Plaats : HLV
Aanwezig:
Personeel: Frits Noordberger, Rianne Roes, Richard Radder, Christa Krulder, Anke Hahn en
Corry Oosten
Ouders: Zeynep Korkmaz, Danny ter Beek en Veronique van Sliedregt
Leerlingen: Sacha de Lange en Kevin de Lange
Directie: Frits Aalbregt en John van Beek
Ouderraad: Afwezig:
1.

Voorbespreking leden MR punt 7 en 10 t/m 13

2.

Opening
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet Danny ter Beek en Sacha
de Lange en Kevin de Lange welkom als nieuwe MR-leden. Hierna volgt een rondje
voorstellen van leden MR.

3.

Ingekomen stukken
Geen

4.

Mededelingen
Geen

5.

Vaststelling agenda
1

Goedgekeurd.
6.

Verslag van de MR vergadering van 29 juni 2015
Punt 9. Schoolkosten; hierbij wordt opgemerkt dat deze vrijdag 25 september zijn
verstuurd via de mail naar de ouders.
Punt 10. Aanstelling nieuwe docent natuur-,scheikunde; hierbij wordt opgemerkt dat
er klachten zijn omtrent zijn Nederlands. De directie geeft aan hier aandacht aan te
besteden.

7.

Gepersonaliseerd leren
In het strategisch beleidsplan hebben we de visie staan om aandacht te hebben voor
gepersonaliseerd leren. De docenten met een N-profiel hebben reeds een cursus
coaching gedaan. Volgend jaar wordt het gepersonaliseerd leren doorgevoerd in klas
1 en 2 van Het Lyceum Vos. De laatste twee schoolweken voor de kerstvakantie
komt er een test voor klas 1, 2 en 3, hoe dit werkt/bevalt. Het brengt wel een
cultuuromslag met zich mee; in plaats van achterover zitten, wordt er nu actie van de
leerlingen verwacht.
In het beta-project voor de bovenbouw havo/vwo de N-profielen is de indeling van de
lessen aangepast: van 1 uur uitleg en 2 uur keuzewerktijd (kwt), naar 2 uur uitleg en
1 uur kwt. Er komt ook een overleg met De Mavo Vos in verband met de doorstroom
van Mavoleerlingen naar de Havo.

8.

Formatieplan 2015-2016
In november komt de inspectie naar De Internationale Vos.

9.

Begroting
De begroting ziet er gunstig uit, het doel ( tussen de 3 en 5 ton in de plus) wordt
gehaald.

10.

Bevorderingsnormen
Deze zijn ten tijde van deze vergadering nog niet allemaal binnen en worden dus
nagezonden. Een ieder krijgt dan de gelegenheid om tot 12 oktober zijn/haar
bevindingen via het secretariaat kenbaar te maken.

11.

Transitieplan
Gestreefd wordt deze per april/mei klaar te hebben en kan eventueel per locatie
verschillen.

12.

Scholing
Aan de nieuwe leden wordt gevraagd of zij nog een scholing willen volgen. De
leerlingen bijvoorbeeld een cursus van Laks en de ouders een cursus
(stichtingsbreed) door het CNV. Christa zegt toe in ieder geval zakboekje MR te
bestellen voor de nieuwe leden.

13.

Verkiezingen MR
Komt terug

14.

Oudergeleding
De vraag over het Nederlands van de docent is reeds beantwoord, dus verder geen
vragen.

15.

Leerlinggeleding
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De leerlingen willen graag weten of de aanrijding van een jongetje de aanleiding is
om het trottoir aan te passen voor de school, want nu moet je afstappen. Er wordt
aangegeven dat dit een Gemeente-besluit is.
16.

Ouderraad
-

17.

Rondvraag
Gevraagd wordt of de documenten voortaan op tijd aangeleverd kunnen worden.
De leerlingen vragen zich af of ze van de begroting alles moeten weten; antwoord:
nee, in grote lijnen. Zeynep geeft aan dat haar dochter ook wel in de MR zitting wil
nemen. In verband met het afscheid van Veronique wordt er gevraagd wie er
eventueel belangstelling heeft voor de plaats van vice-voorzitter. (Komt terug op
volgende vergadering)

18.

De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering. Datum volgende vergadering:
maandag 30 november a.s.
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