Medezeggenschapsraad
Verslag van de MR-vergadering van 3 april 2017
Aanwezig: Frits Aalbregt, John van Beek, Corry Oosten, Christa Krulder, Denyse Paalvast,
Anke Hahn, Soraya Grarji, Marianne Hendriks, Manda Zonne, Jordi Versluis
Afwezig m.k.g.: Rianne Roes, Frits Noordberger, Richard Radder
Actiepunten:
•
•
•
•
•
•

Corry verstuurt de e-mail aan de ouders m.b.t. de verkiezingen voor de
oudergeleding nog een keer.
Voorgestelde wijzigingen toelatingsbeleid worden verwerkt door John en aan de
MR-leden gestuurd. Ook stuurt John het ondersteuningsprofiel door.
Christa zoekt uit hoe het zit met een eventuele vergoeding voor de ouders en
leerlingen uit de MR
Corry neemt contact op of er voor Marianne een e-mail account kan worden
aangemaakt en of Alexander Kalse een werkplek in een Cloud kan inrichten voor
de MR-leden.
Soraya gaat met de afdelingsleider praten over PTA kwesties.
Christa: Toptutor en Secretariaat.

1. Opening
De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.
2. Ingekomen stukken
a. Notitie formatieplan (John)
b. Notitie schoolkosten (John)
c. Notitie schoolgids (John)
3. Mededelingen
4. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
5. Verslag MR-vergadering van 23 januari 2017
De notulen worden vastgesteld.
Naar aanleiding van het gepubliceerde toelatingsbeleid wordt vastgesteld dat het document
dat de MR onder ogen heeft gekregen anders is en dat de voorgestelde wijzigingen niet zijn
doorgevoerd.
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6. Concept formatieplan
John licht toe dat het formatieplan voor mei voor de eerste keer aan de MR wordt
voorgelegd. Dit is erg vroeg omdat de keuzes van de leerlingen nog niet allemaal bekend
zijn. We weten zeker hoeveel leerlingen zich in de 1e klas hebben aangemeld. Waarschijnlijk
komen we uit bij de 1700 leerlingen, ca. net zoveel als dit schooljaar. Het zouden ook nog
1720 leerlingen kunnen worden.
De maximale klassengrootte van 32 leerlingen wordt door de MR als problematisch
aangegeven ook omdat het gebouw van HLV te kleine lokalen heeft voor dit aantal
leerlingen. De schoolleiding geeft aan dat er altijd naar gestreefd wordt om kleinere groepen
te vormen. Als er een grote groep moet worden gevormd wordt er soms een extra lesuur
toegevoegd ter compensatie.
Het ziekteverzuim bij De Vos is zeer laag.
Marianne vraagt hoe het met de rechtspositie van de docenten en met het lerarenregister
staat. De schoolleiding komt hierop terug omdat ze op het besluit van de Eerste Kamer
wachten.
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek van dit jaar onder docenten en leerlingen en
de enquête onder de ouders zijn op dit moment nog niet bekend. Uit afgelopen
tevredenheidsonderzoek is geconcludeerd dat de communicatie beter zou kunnen en het MT
is hierop ingegaan door de weekbrieven op te stellen en te versturen aan alle
personeelsleden.
Marianne wil graag weten of er voor het werk van de leerlingen en ouders in de MR een
vergoeding mogelijk is. John en Frits geven aan dat dit uit de pot van de MR zou moeten
worden betaald. Marianne komt met een rekensom waarbij de leerlingen recht hebben op ca.
255,- euro per jaar en de ouders op 455,- euro per jaar. Christa gaat uitzoeken hoe het zit
met een vergoeding voor ouders en leerlingen die lid zijn van de MR.
7. Concept schoolkosten-koppeling naar jaarrekening
De leerlingen hebben een vraag over punt 2 en zouden graag zien dat er een heel duidelijk
lijstje kan worden opgesteld welke schoolspullen door de ouders moeten worden
aangeschaft. Frits geeft aan dat de informatie aan het begin van het schooljaar wordt
gegeven maar dat het bovendien misschien handig is om een duidelijk overzicht op te
stellen. De schoolleiding is bezig om uit te zoeken waarom sommige bedragen op een
bepaalde manier boekhoudtechnisch geboekt worden. De ouders die teveel betaald hebben
worden niet altijd terugbetaald. Het is niet altijd duidelijk terug te zien waarvoor het geld
besteed is en welk geldbedrag overgebleven is. Dit moet goed worden uitgezocht zodat het
in de toekomst duidelijk is waaraan geldbedragen worden besteed.
8. Concept taakverdeling
Volgens Marianne moet op de taakbelasting voor de docenten door de PMR instemming
worden verleend. Christa zoekt uit hoe dit precies in elkaar zit.
9. Gepersonaliseerd leren (GPL)
Marianne vraagt of er een blauwdruk kan worden geschreven waar we nu staan en waar we
wanneer willen zijn binnen het GPL. Frits geeft aan dat er door de schoolleiding een
locatieplan opgesteld gaat worden en deze punten worden daarin verwerkt. Dit locatieplan
wordt onderdeel van het nieuwe strategisch beleidsplan. De locatieplannen worden als ze
klaar zijn gedeeld met de MR.
10. Betrokkenheid achterban vergroten
Hier wordt nog verder over nagedacht hoe dit kan worden verwezenlijkt.
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11. Verkiezingen
De personeelsgeleding is weer voltallig.
Corry heeft een e-mail verstuurd over de verkiezingen voor de oudergeleding. Marianne en
Manda geven aan dat er geen mail is aangekomen. Corry gaat de mail daarom nog een keer
versturen.
a. Toelichting van het MR-regelement (taakverdeling), Verkiezingen, Organisatie MR
Dit onderwerp wordt verzet naar de volgende vergadering.
b. Deelraden
Het zou goed zijn als het uitgezocht wordt of er per locatie een deelraad mogelijk zou
zijn. De eigen locaties hebben hun eigen belangen en ontwikkelingen. Zijn er
bezettingsproblemen te verwachten?
Dit punt wordt tijdens de volgende MR vergadering besproken.
12. Oudergeleding
13. Leerlinggeleding
Hoe kan het dat PTA cijfers zo laat aangeleverd worden en dat sommige docenten meer dan
10 werkdagen nodig hebben om toetsen na te kijken? Frits A. geeft aan dat er
omstandigheden kunnen zijn dat een docent het niet haalt en dat de leerlingen zoiets
vroegtijdig aan moeten geven bij het MT. Bij mevrouw Slaa kunnen de leerlingen aangeven
als er vragen m.b.t. de PTA toetsen zijn.
14. Ouderraad
15. Rondvraag
Marianne:
- Hoe wordt een leerlingenraad in het leven geroepen en hoe wordt die in leven
gehouden? Frits geeft aan dat de leerlingenraden die tot nu toe zijn ontstaan het niet
lang volhielden om zich voor de leerlingen in te zetten. Er zou één leerling uit de
leerlingenraad ook in de MR moeten zitten.
- Had het Toptutor-concept niet moet worden besproken binnen de MR? Frits geeft
aan dat de accountmanager van Toptutor ook een oud-leerling van De Vos is. Het
kost de school niets. Leerlingen betalen voor de bijlessen. De bijlessen worden
verzorgd door oud-leerlingen.
- Anke geeft aan te stoppen met het secretariaat.
- Soraya vraagt waarom studiedagen voor de toetsweek gepland staan en niet erna.
Frits geeft aan dat er in de toekomst rekening mee zal worden gehouden zodat de
leerlingen voor de toetsweek nog vragen kunnen stellen aan hun vakdocenten.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur.
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