Medezeggenschapsraad
Verslag van de (extra) MR-vergadering van 23 oktober 2017
Aanwezig: Frits Aalbregt, John van Beek, Corry Oosten, Christa Krulder, Alexander Kalse,
Mark-Willem Dogterom, Anna van Hulst.
Afwezig m.k.g.:, Rianne Roes, Soraya Grarji, Anke Hahn.
Afwezig z.k.g.: Nanda Kempers

Actiepunten:
•

Ieder lid van de PMR schrijft de meest opvallende punten van zijn/haar locatie uit
het onderzoek op, zodat er gekeken kan worden of en wat er aan gedaan kan
worden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:10 uur
2. Ingekomen stukken
a) Tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen (alle vier de locaties)
b) Kaders begroting
3. Mededelingen
Marianne Hendriks heeft Christa gemaild en geeft aan te stoppen met de MR.
4. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
5. Tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen:
Wat opvalt aan de uitslagen is dat een hoog percentage leerlingen de enquête heeft
ingevuld. Over het algemeen zijn de leerlingen positiever dan de benchmark. Wat verder
opvalt is:
- dat er te weinig aandacht is voor actuele onderwerpen;
- geen uitdagend onderwijs wordt gegeven (ondanks gepersonaliseerd leren);
- de school niet schoon is, de pauzes rommelig zijn (door de leerlingen zelf aangegeven);
- de vraag: ICT doet het op mijn school: 11,8 % negatiever dan benchmark;
- de vraag: Ik zal later met veel plezier terugkijken naar mijn tijd op school: negatiever dan
benchmark (6,1%);
- De vragen over pesten, bestolen worden: er wordt bij ons minder gepest en gestolen in
vergelijking met de benchmark.
- er wordt tijdens de pauze veel rommel gemaakt: is wel heel opvallend, de leerlingen doen
dit immers zelf!
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In de oudernieuwsbrief heeft de uitslag gestaan van de tevredenheidsonderzoeken, in de
schoolplannen komt dit terug.
Anna wordt gevraagd hoe zij er als leerling overdenkt. Zij bevestigt wat ook uit het onderzoek
komt, namelijk dat leerlingen niet serieus genomen worden. Zij geeft aan in de eerste klas
een cursus leerlingbemiddelaar te hebben gedaan, maar er nooit iets concreets mee
gedaan.
De directie geeft aan dat er jaren geleden al eens aan de ouderraad een bijdrage is
gevraagd om leerlingsurveillanten in de pauzes in te zetten. Er is dan een soort roulerend
systeem van leerlingen die surveilleren in de pauzes, andere leerlingen aanspreken op het
maken van rommel, misdragingen enz..
Toen werd dat verzoek niet gehonoreerd, maar wellicht nu wel. De vraag wordt nogmaals bij
de ouderraad neergelegd.
6. Begroting
John legt uit hoe een begroting gelezen kan worden en wat de diverse posten inhouden.
Het positieve saldo is te danken aan de (enorme) toestroom in De Internationale Vos.
Het budget voor scholing is lager geworden, de vraag rijst waarom? Is er dan geen behoefte
meer aan scholing? Ten eerste is gebleken dat het budget voor scholing te hoog gesteld was
en ten tweede zitten we nu in een netwerk dat gratis scholing aanbiedt.
Gevraagd wordt of er dan wellicht geld gebruikt kan gaan worden om bijvoorbeeld extra
leenlaptops aan te schaffen, nieuwe smartborden te realiseren of nieuwe tafels te kopen,
i.p.v. te wachten tot deze “echt” afgeschreven zijn, of om ISK-leerlingen te begeleiden tot en
met het examen.
Op 31 oktober a.s. wordt de begroting stichtingsbreed besproken en na die tijd kan er niets
meer veranderd worden, dus vóór die tijd graag vanuit de MR concrete verzoeken of en wat
te doen met positief saldo.
17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.
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