Conceptverslag MR.
Locatie: HLV
Verslag d.d. 30 november 2015

Takenlijst:
Checken vergaderdata OR

Ooe

Aanwezig:
Personeel: Christa Krulder, Corry Oosten, Rianne Roes, Richard Radder, John van Beek en
Frits Aalbregt
Ouders: Danny ter Beek en Jeroen de Roode
Leerlingen: Sacha Lange en Kevin Lange
Afwezig met kennisgeving: Anke Hahn, Frits Noordberger, Zeynep Korkmaz en Melike Kuzu.
1.

Voorbespreking MR punt 7 t/m 12.

2.

Opening: De voorzitter opent de vergadering om 19.50 uur

3.

Ingekomen stukken: geen

4.

Mededelingen: Jeroen de Roode heeft zitting in de ouderraad en wil ook graag in de mr. Hij
wordt voorgesteld en welkom geheten.

5.

Vaststellen agenda: Toevoegen verkiezing vice-voorzitter

6.

Verslag PMR vergadering 28 september 2015:
Bij punt 7: “pilot” moet worden beta-project voor de boevenbouw havo/vwo
Bij punt 8: De inspectie is geweest. Normaal gesproken volgt er dan een oordeel, deze keer
komt er een brief met uitkomst tussen voldoende en goed. Er is al jarenlang geen inspectie rapporten gemaakt bij de ISK’s.
Bij punt 9: ‘het doel” nader omschrijven is: tussen de 3 en 5 ton in de plus.
Bij punt 14: de “i” moet weg in oudergeleiding.

7.

Scholing
Er is een scholing voor nieuwe leden van de (g)medezeggenschapsraden georganiseerd en
wel op 16 december aanstaande. Sacha, Kevin en Jeroen worden alsnog uitgenodigd
hiervoor.
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8.

Verkiezingen MR
Enkel Corry haar termijn loopt af op 31 juli 2016 en hier dienen nieuwe verkiezingen voor
uitgeschreven worden. Rianne heeft aangegeven wel het vice-voorzitterschap op zich te
willen nemen. Daar er geen andere kandidaten is, wordt Rianne benoemd tot vice-voorzitter.

9.

Gepersonaliseerd leren
Op diverse locaties wordt/is het ingevoerd nu (Het Lyceum Vos, De Internationale Vos en de
Cultuurklas op Het College Vos). De laatste twee weken van dit kalenderjaar gaan klas 1, 2
en 3 op Het Lyceum Vos ook lessen op deze wijze volgen. Halverwege het schooljaar en
aan het eind van dit schooljaar vindt er nog een testweek plaats in klas 1,2 en 3. Er wordt
dan door mensen van de Universiteit Groningen meegelopen om te kijken of er verschillen
zijn tussen het kiesgedrag van onderbouw of bovenbouw. De bedoeling is namelijk dat een
leerling zelf een keuze maakt wat hij/zij voor les gaat doen/volgen, er wordt een doel
vastgesteld waar de leerling aan moet werken. Het doel moet behaald worden en de leerling
mag zelf bepalen/kiezen hoe hij/zij dit doel bereikt.
Op eigen verzoek van de docenten is er gestart met het beta-project (klas 4,5 en 6 vwo en
klas 4,5 havo). In het begin was er veel werkdruk voor het personeel. Ieder ochtend is er een
halfuur overleg tussen de docenten en minimaal 1 lid van het mt. De (8) docenten die
meedoen met het beta-project hebben dagelijks overleg.
De leerlingen hadden er ook moeite mee in het begin en dit uitte zich door lagere resultaten.
Op de voorlichtingsavonden van de basisschool waar de afdelingsleider onderbouw van Het
Lyceum Vos uitleg geeft over deze vorm van leren wordt het enthousiast ontvangen door
ouders. (Het lijkt namelijk meer op het lesgeven van de basisschool en dus is de overstap
niet zo groot). In deze regio is Het Lyceum Vos tot nu toe de enige school met edze vorm
van onderwijs (de dichtstbijzijnde is ISW in Poeldijk).
Er wordt een brief verzonden naar de ouders met uitleg.

10.

Formatieplan 2015/2016
Formeel wordt deze in mei aangeboden ter instemming aan de mr, daarna wordt het
formatieplan informerend aangeboden, daar de telling steeds wijzigen. Nu staan de officiële
tellingen per 1 oktober erin. Op de vraag is er nog een plan van aanpak wegens het
ziekteverzuim, wordt ontkennend geantwoord, omdat het ziekteverzuim al vrij laag is. De
leeftijdsopbouw wordt al aan gewerkt (vrij veel oudere in dienst, nu jongere voor terug). Na
stemming is er unaniem mee ingestemd.

11.

Begroting
Er wordt gevraagd waarom de kosten huur 20.000 euro lager zijn geworden. Het antwoord is
de huur van de sportvelden en de korfbalvereniging wordt ander berekend door de
gemeente. Er wordt door het rijk 307 euro per leerling betaald voor boeken, hiervoor gaat er
225 euro naar de boekenlijst en de rest wordt gebruikt voor licenties (magister, e-pack enz.).
In verband met gepersonaliseerd leren worden de kosten van licenties (Zo.Leer.Ik) 260 euro
per leerling, dus er moet bezuinigd worden op boeken. Gedacht wordt aan klassensets. De
post dotatie voorziening onderhoud gebouwen van 2 ton is voor Meerjaren Onderhoud
Gebouwen (MOP). De post 40.00 is als er mensen ingehuurd worden, denk hierbij aan
scholing, coaching enz. De docenten hebben geen schooltelefoon, maar gebruiken hun
eigen telefoon. Op diverse locatie wordt er aandacht besteed aan sociale media. De docent
bepaald zelf wat er in de klas gebeurd met de telefoons op Het Lyceum Vos.
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12.

Bevorderingsnormen
Hier wordt unaniem mee ingestemd.

13.

Transitieplan
De wet onderwijstijd is veranderd. We hebben het transitieplan uitgesteld, vanwege de tijd
die we hadden om hier over na te denken en de complexiteit. De directie wil samen met
docenten hier over na denken en tot een oplossing komen. De opzet van het transitieplan is
de werkdruk te verminderen, maar wel alle lesstof moet behandeld worden. Een docent met
een volledige baan werkt 1659 uur in een jaar, de lestijd voor leerlingen is 1000 uur per jaar
(deze was 1040 uur). Een lesactiviteit is gelijk aan een lesuur in traditionele zin.

14.

Huisvesting
De gemeente met nog een beslissing nemen over het bouwen van een nieuwe gymzaal in
de Westwijk. Het College Vos en korfbalvereniging Twist willen graag een sporthal aan de
CCL.

15.

Oudergeleding
Vorige vergadering kwam de docent Natuur-scheikunde van HLV ter sprake in verband met
zijn Nederlandse uitspraak, nu zit er verbetering in.

16.

Leerlinggeleding
In het (nieuwe) rooster zijn er veel kwt-uren achterelkaar, gevraagd wordt of er een betere
verdeling gemaakt kan worden. Het probleem is dat er met verschillende roostersystemen
gewerkt wordt, veel parttime-docenten zijn. De school is op de hoogte van dit “probleem” en
geeft toe dat het inderdaad zorgen baart.

17.

Ouderraad
De ouderraad is aan het bekijken naar een verdeling van de gelden in verband met het
vertrek van John van Sliedregt (de penningmeester). De ouderraad is van plan om de ouders
die de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald hebben toch nog een brief te sturen met het
verzoek dit alsnog te doen.
De ouderraad vergadert weer op 9 februari (Richard Radder bezoekt deze namens de mr),
12 april (nog niet bekend wie de mr vertegenwoordigt (ook gmr-vergadering)) en op 14 juni
(Rianne Roes vertegenwoordigt dan de mr). De data worden nog even gecheckt bij de
secretaris ouderraad.

18.

Rondvraag
John heeft nog als opmerking dat er een nieuwe conciërge komt voor 3 dagen op De
Internationale Vos en met ingang van het nieuwe schooljaar fulltime als soort vliegende kiep
tussen de locaties. Ook wordt er aangegeven dat er steeds meer agressie op school
voorkomt en dat de leiding hiervan op de hoogte is. (Donderdag is er een scholing op Het
College Vos over dit onderwerp) Maandag na de Kerstvakantie is er een studiedag op Het
Lyceum Vos. Gevraagd wordt of de nieuwe leden een stukje over zichzelf willen schrijven om
op de website te zetten, zodat bekend is wie er in de mr zitten en waar men eventueel
vragen kan neerleggen.

19.

Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid om sluit om 21.25 uur de
vergadering. De volgende vergadering is maandag 25 januari 2016.

3

