Medezeggenschapsraad
Verslag van de MR-vergadering 23 januari 2017
Aanwezig: Frits Aalbregt, John van Beek, Corry Oosten, Rianne Roes, Frits Noorberger,
Richard Radder, Christa Krulder, Denyse Paalvast, Soraya Grarji, Marianne Hendriks, Anke
Hahn
Afwezig m.k.g.: Jordi Versluis, Manda Zonne
Actiepunten:
•
•
•
•
•
•
•

Marianne stuurt aan Anke het stuk dat zij heeft geschreven voor de website – Anke
stuurt dit door naar Sharon Pfeiffer voor het plaatsen op de Website.
Iedereen kijkt nog een keer naar de stukken in Magister onder het kopje MR
Anke blijft iedereen met de agenda voor de volgende vergadering de stukken
meesturen
Anke gaat een e-mail sturen aan de ouderraad dat Richard en Rianne komen.
Christa stuurt een e-mail aan de ouder die zich eerder had aangemeld om zich
verkiesbaar te stellen voor de MR en er later van afzag, om te vragen of zij toch
zitting zou willen nemen.
Richard bezoekt op 7 maart de vergadering van de OR.
Rianne bezoekt op 9 mei de vergadering van de OR.

1. Opening
De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering. Zij deelt mee dat Danny ter Beek, een van
de ouders van de oudergeleding van de MR, i.v.m. andere drukke werkzaamheden heeft
aangegeven om per direct te stoppen. Bij een etentje als afsluiting van het schooljaar, zal
Danny persoonlijk bedankt worden voor zijn inzet in de MR.
2. Ingekomen stukken
a.
Toelatingsbeleid
b.

Masterplan GPL

c.

Jaarplanner (Toelichting jaarplanner later doorgestuurd)

d.

Handleiding MR Magister

e.

Gepersonaliseerd leren op Het Lyceum Vos versie 3

f.

Herkiesbaarheidsdatums MR 2016

3. Mededelingen
• Op DIV krijgen in de toekomst vijf groepen les. Er wordt een gebouw opnieuw
gehuurd waarin deze groepen onderwijs zullen krijgen. Marijke wordt er conciërge
voor de ochtenden. Voor de middagen blijft zij conciërge op HLV. Vrijdag 27 januari
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•
•
•

wordt het meubilair geleverd en er ligt al een internetverbinding. Er zijn ca. twee
kinderen per week die zich nieuw aanmelden. We gaan naar de 300 leerlingen op
DIV. Er is ook nog een klaslokaal voor een extra groep beschikbaar. Een leerling voor
DIV wordt bekostigd met €11.000,-. Dat is ongeveer € 4000,- meer dan voor een
reguliere leerling.
Er is een nieuwe conciërge op HCV.
Pia gaat vanaf volgende week weer volledig aan het werk.
Rianne en Christa gaan naar een MR cursus i.v.m de nieuwe wetgeving per 1 januari
2017.

4. Instemming bevorderingsnormen
De MR stemt in met de bevorderingsnormen voor de 4 scholen.
De oudergeleding vindt dat de bevorderingsnormen van Het Lyceum Vos onvoldoende
inzicht geven in de vorderingen van de leerlingen.
Het nieuwe systeem doet een zwaar beroep op de studievaardigheden van de leerlingen en
ondersteuning door ouders en docenten.
De vorderingen op dit vlak komen in de voorgestelde bevorderingsnormen rond
Gepersonaliseerd Leren niet aan de orde.
De oudergeleding zou hier een beoogd ontwikkelingsprofiel willen zien gedurende de 5 of 6
schooljaren.
5. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
6. Verslag MR-vergadering van 28 november 2016
De notulen worden vastgesteld.
7. Jaarplanner

Marianne heeft samen met John en Christa een jaarplanner voor de MR ontwikkeld.
De jaarplanner geeft aan wanneer welke onderwerpen op beleidsmatig, financieel,
onderwijskundig en MR-organisatorisch gebied op de agenda komen.
De toelichting op de jaarplanner is apart toegestuurd en terug te vinden op Magister.

8. Toelatingsbeleid locaties De Vos
Richard stelt voor in plaats van ‘ouders’ de benoeming ‘wettelijke vertegenwoordigers’ in het
toelatingsbeleid te gebruiken.
Denyse vraagt verschillen over de profielen van vwo- en gymnasiumleerlingen aan te passen
of weg te laten. John legt uit dat het een standaardverhaal is dat samen met het
samenwerkingsverband werd uitgewerkt. Dit is alleen een schets. Het dient meer voor de
basisschoolleerkrachten en basisschoolleerlingen om zich een beeld te kunnen vormen van
de verschillende niveaus. John wil er wel naar kijken of er iets anders geformuleerd kan
worden.
Op de vraag waarom bij het vmbo toelatingsaantallen staan geeft John aan dat dit ermee te
maken heeft de groeiklassen te kunnen laten stoppen als een klas vol zit. Zo moeten niet
twee klassen gemaakt worden omdat net teveel leerlingen doorverwezen worden. Dit is
namelijk erg duur.
Bij reguliere leerlingen is een begrenzing niet nodig omdat hier meer met leerlingen
geschoven kan worden.
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Een ondergrens vastzetten moeten we niet doen omdat het naar de ouders toe een
negatieve uitstraling heeft.
Christa geeft aan dat er tekstueel nog een keer naar het toelatingsbeleid moet worden
gekeken.
Iedereen stemt in met het toelatingsbeleid 2016.
9. Gepersonaliseerd leren (GPL)
Er wordt gevraagd om de punten die besproken moeten worden breed te houden. Als er iets
gevraagd moet worden over een bepaalde locatie waar GPL nu toegepast wordt, kan dit
altijd bij Frits Aalbregt. De MR moet wel bewaken dat de stappen die ondernomen moeten
worden ook doorgevoerd worden. Daarom adviseert John het punt GPL gewoon op de
agenda te laten staan maar het in de tijd af te bakenen.
John vertelt enkele punten van kritiek vanuit het personeel van DIV die ervoor zorgen dat
GPL er in de nieuwe organisatievorm op dit moment niet mogelijk is. Er zijn zo veel nieuwe
leerlingen die voortdurend instromen dat een andere organisatievorm te veel stress oplevert
op dit moment. Vernieuwingen zijn daardoor niet door te voeren.
HCV is erg bezig met de cultuurklassen. Ze hebben nu examens ontwikkeld per vakgroep.
Bovendien zijn ze ook bezig met het Safe-profiel en ouderparticipatie. Safe staat voor:
Schoolcultuur (hoe gaan we met elkaar om?)
Aantrekkelijk onderwijs (hoe maken we onderwijs leuker voor de leerlingen en docenten?)
Fysieke omgeving (hoe voelen we ons prettig in het gebouw?)
Externe contacten (hoe betrekken we externe (denk aan ouders vooral) bij de school?)
Ze verwachten daar op lange termijn flinke stappen te kunnen maken m.b.t. GPL.
DMV is actief bezig met GPL. De docenten geven wel aan dat het een taakverzwaring is. Er
is een klankbordgroep voor ouders en een Beta-challenge zodat ze meer de technische kant
op gaan (Techno-Mavo).
HLV heeft weer een studiedag georganiseerd met het onderwerp GPL. Coaches gaan niet
altijd diep genoeg tijdens een coachgesprek. We moeten dezelfde taal spreken voor meer
duidelijkheid naar de leerlingen en ouders toe. De overgang van de onderbouw naar de
bovenbouw moet nu vaker onderwerp van gesprek zijn omdat dit er volgend schooljaar
aankomt.
10. Schoolkosten schooljaar 2015-2016
Per locatie wordt altijd een inventarisatie gedaan. John gaat Huib van de administratie
vragen hoeveel geld er van de ouders binnen kwam, wat er besteed werd voor activiteiten en
hoe we een eindafrekening kunnen maken.
11. Verzorgde uren schooljaar 2015-2016
Er is een verschil in wat er allemaal aan uren gepland staat en wat er daadwerkelijk wordt
gegeven. Stage wordt bijvoorbeeld geregistreerd als lesuitval. En hoe we met het feit dat het
nog niet kloppend is omgaan in de toekomst is nog niet helemaal bekend.
De leerlinggeleding geeft aan dat de docenten meer rekening moeten houden met het
verkorten van de toetsen omdat de lessen nu nog maar 45 min. lang zijn.
12. Verkiezingen
Rianne en Corry organiseren dit jaar de verkiezingen.
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I.v.m. het aflopen van de zittingstermijn van vier personeelsleden (Christa, Anke, Corry
stellen zich weer verkiesbaar, Richard niet), het vertrek van een ouder (Danny) en het
aflopen van de schooltijd van twee leerlingen (Denyse en Jordi) moeten er verkiezingen
worden gehouden.
Christa zal ook een mail sturen aan de ouder die zich vorig jaar in eerste instantie
verkiesbaar had gesteld, maar er later toch vanaf zag.
13. Oudergeleding
Er wordt door Marianne opgemerkt dat bij de verkiezingen de ouders niet moeten worden
vergeten.
Manda en Marianne gaan samen op een scholingscursus voor de MR.
14. Leerlinggeleding
Soraya en Denyse vragen meer tijd voorafgaand aan de toetsweken om zich goed voor te
kunnen bereiden.
15. Ouderraad
Marianne vertelt dat er een rooster is gemaakt zodat iemand van de ouderraad bij de
vergaderingen van de MR aanwezig kan zijn. Maar die persoon die vandaag zou komen was
gestopt als lid van de ouderraad.
Richard gaat op 7 maart naar de ouderraad.
Rianne gaat op 9 mei naar de ouderraad.
16. Rondvraag
Marianne: Graag de actuele MR notulen op Magister en de website van school laten zetten.
17. Sluiting
De sluiting vindt plaats om 21:30 uur
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