Medezeggenschapsraad
Verslag van de MR-vergadering van 12 juni 2017
Aanwezig: Frits Aalbregt (vanaf 18:30 uur), John van Beek, Corry Oosten, Christa Krulder,
Rianne Roes, Frits Noordberger, Anke Hahn, Jordi Versluis, Alexander Kalse, Nanda
Kempers, Denyse Paalvast (vanaf 18:15 uur)
Afwezig m.k.g.: Richard Radder, Soraya Grarji, Marianne Hendriks, Manda Zonne

Actiepunten:
•

Voorgestelde wijzigingen toelatingsbeleid worden verwerkt door John en aan de
MR-leden gestuurd. Ook stuurt John het ondersteuningsprofiel door.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 17:25 uur
2. Ingekomen stukken
a) Toelichting verkiezingen
b) Toelichting taakverdeling
c) Toelichting organisatie MR
3. Mededelingen
John vertelt dat de tevredenheidsonderzoeken zijn afgenomen en geanalyseerd. Een
kwaliteitsteam zal nu met het MT hierover in gesprek gaan. Het gaat een beetje stroef omdat
de MT leden het op dit moment heel druk hebben. Maar er wordt op toegezien dat het
besproken wordt en wat voor maatregelen genomen zullen worden. John zal kijken of er een
kort rapport naar de MR-leden toegestuurd kan worden.
Formatie/Formatieplanning
I.p.v.1715 geschatte aantal leerlingen worden het waarschijnlijk 1730 leerlingen. In de
volgende vergadering gaat het MT een update geven over het formatieplan.
Er is een samenwerking gepland tussen het MBO en DIV. Twee dagen krijgen de leerlingen
les op DIV en drie dagen op het MBO. Daardoor kunnen de leerlingen snel hun Nederlands
ophalen en sneller ingeburgerd zijn. De MR moet voor dit convenant toestemming geven.
De zeven aanwezige stemgerechtigde MR-leden stemmen vervolgens in met dit convenant.
DIV wordt op dit moment opgeknapt van het geld dat de school extra voor deze leerlingen
krijgt.
4. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
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5. Verslag MR-vergadering van 3 april 2017
Naar aanleiding van het punt betreffende een vergoeding voor ouders en leerlingen:
•
•
•
•
•

MR werk is vrijwilligerswerk
Ouders en leerlingen hebben geen arbeidsrelatie met de school
Op grond van bovengenoemde punten kunnen ouders en leerlingen geen aanspraak
maken op een vergoeding
Wel mogelijk is een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld inktcartridges en
printpaper tot een maximum van 100 euro
Naast deze onkostenvergoeding krijgen leerlingen een certificaat en ouders en
leerlingen een etentje aan het eind van het schooljaar en een cadeaubon bij hun
afscheid.

Naar aanleiding van het punt of de ouders een eigen e-mailadres kunnen krijgen:
•

Alexander geeft aan dat een account voor alle ouders al bestaat. De vraag is ook wat
de meerwaarde ervan is. Het is niet mogelijk dat ouders direct toegang krijgen tot
Magister en de stukken van de MR. Alexander wil uitzoeken of de stukken in de
Cloud kunnen worden gezet zodat iedereen erbij kan.

Het actiepunt van Soraya wordt nog besproken tijdens de volgende vergadering.
Naar aanleiding van het punt secretariaat:
•

Astrid Vermeulen wordt de nieuwe secretaris van de MR.

Naar aanleiding van het punt Toptutor:
•

•

Christa heeft de bond (CNV) geraadpleegd of de MR instemming moet geven voor
het project Toptutor. Antwoord van een medewerker van het CNV: “Of deze kwestie
voorgelegd moet worden ligt er aan. Als de school uitsluitend wijst op de mogelijkheid om
hier gebruik van te maken, zonder dat daar echt reclame voor wordt gemaakt, hoeft het niet
voorgelegd te worden aan de MR. Al ben ik van mening dat als de directie iets aanraadt, de
directie wel goed op de hoogte moet zijn van de kwaliteit van de dienstverlening. Als er min
of meer een contract is tussen dit ‘huiswerkinstituutje’ of een andere vorm van
samenwerking, dan heeft de ouder in de MR gelijk en moet dit (ter advisering) worden
voorgelegd aan de MR.”
John geeft aan dat er wel een contractje is. We moeten daar dus de volgende
vergadering op terugkomen.

6. Jaarplanner
Christa vraagt of het misschien handig zou zijn om goed erover na te denken waar de focus
tijdens de MR vergadering gaat liggen. Bijvoorbeeld ouderenbeleid, de organisatie van
toetsweken en het inplannen ervan.
7. Toelatingsbeleid locaties De Vos
John is aan dit punt niet toegekomen. Hij zal het voor de volgende bijeenkomst
voorbereiden.
8. Gepersonaliseerd leren (GPL)
DMV: in de onderbouw gaan ze door maar in de bovenbouw hebben ze twijfels.
DIV: hier zijn ze bezig om het onderwijs meer in te richten op het individu.
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9. Schoolkosten schooljaar 2015-2016
Een aantal schoolkosten is niet onder de juiste post geboekt. De schoolkosten moeten voor
2017-2018 door de oudergeleding van de MR worden goedgekeurd. Hiervoor moeten de
ouders en het MT nog voor de zomervakantie samenkomen. De stukken hiervoor worden op
dit moment samengesteld. Er zijn geen grote veranderingen te verwachten m.b.t. de
voorafgaande jaren.
10. Verzorgde uren schooljaar 2015-2016
Geen mededelingen
12. Verkiezingen
Het heeft prioriteit om de MR meer onder de aandacht bij ouders en leerlingen te brengen.
Gedacht wordt aan aanwezigheid van MR-leden bij informatie- en voorlichtingsavonden op
school.
Alle leerlingen hebben inmiddels een e-mail gekregen om zich verkiesbaar te stellen voor de
MR. Er is nog geen reactie gekomen vanuit de leerlingen.
De mentoren moeten actief worden benaderd zodat zij de leerlingen ook actief gaan
benaderen.
13. Oudergeleding
Geen mededelingen
14. Leerlinggeleding
Geen mededelingen
15. Ouderraad
De laatste vergadering is door John en Marianne bezocht. De ouderraad heeft grote
problemen met de bezetting. Ze vrezen dat hij niet blijft voortbestaan. Maar het is wel
belangrijk dat de gelden (vrijwillige ouderbijdrage) beheerd worden. Op de
informatieavonden wordt geprobeerd ouders te werven.
16. Rondvraag
Nieuw vergaderdatums voor de MR:
25-9-2017
27-11-2017
22-1-2018
9-4-2018
11-6-2018
17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18:45 uur.
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