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De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur; de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag, actielijst en besluitenlijst 2 februari 2017
Het verslag en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst: onder 12. Toevoegen ‘evaluatie studiepaviljoen’
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Ouders: de voorzitter van de MR neemt als adviseur deel aan de sollicitatiecommissies voor de
vacature lid raad van toezicht
personeel: geen mededelingen.
Leerlingen:
- uit een enquête is gebleken dat 23,5% van de leerlingen de cultuurkaart 1 tot 5 keer gebruikt
en 72,1% geen enkele keer.
- Enkele leerlingen van de leerlingenraad hebben een positief gesprek gehad met de cateraar.
Bekeken wordt of een maatschappelijke stage in de kantine mogelijk is.
Bestuur/directie: geen vragen.
- De Directie deelt mee dat de lokalen 6, 7 en 8 al enige tijd zijn uitgeroosterd vanwege
klimaatproblemen. Er wordt hard gewerkt om zo spoedig mogelijk verbeteringen te
realiseren aan het luchtverversingssysteem van deze lokalen. De lessen uit deze lokalen zijn
tijdelijk elders ondergebracht. Hierover heeft een artikel in het Sneeker Nieuwsblad gestaan.
- Er kan worden teruggekeken op een succesvolle scholierenverkiezing, georganiseerd door vijf
leerlingen van gt3. De VVD is op onze school als grootste partij uit de bus gekomen.
- Deze week zijn, ook in het kader van de verkiezingen, havo4 leerlingen met elkaar in debat
gegaan over een aantal partijstellingen.
Directiebesluiten 11 en 12: worden voor kennisgeving aangenomen.
- Met betrekking tot besluitenlijst 12, budgetvoorstel accountantscontrole, wordt opgemerkt
dat dit geen additioneel bedrag is, maar een prijsverhoging in verband met wettelijke
verplichtingen en nieuwkomersregeling. Het 4 jarig contract met de accountant ligt hieraan
ten grondslag.
- De vacature leerlingbegeleider vwo bovenbouw is een taak binnen de docentenfunctie.
Beantwoording rondvraagvragen: wordt voor kennisgeving aangenomen. De vragen met
antwoorden zijn opgenomen in dit verslag
● Waarom krijgt de leerlingenraad geen kerstpakket.
Antwoord; de samenstelling van de leerlingenraad is erg wisselend. Het is moeilijk te bepalen
welke leerlingen er regelmatig zijn. Wellicht dat dit volgend jaar beter is.
● de receptie kan wel een opknapbeurt gebruiken
Antwoord; dit punt zullen we binnenkort oppakken en bespreken met onze architect
● Het gebeurt vaak in alle geledingen dat docenten meer dan 10 werkdagen gebruiken om
toetsen na te kijken. In het leerlingenstatuut staat 10 werkdagen. Zou het management
daar in de teams aandacht aan willen besteden?
Antwoord: Dit zal in het teamleidersoverleg besproken worden.
Uitkomst terugkoppelen naar MR.
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●

Mogen PWS begeleiders hun PWS leerlingen begeleiden tijdens hun reguliere i-uren? Je
krijgt eenheden voor het begeleiden van een PWS, dus er zit iets scheefs in. Daarbij
kunnen tijdens deze i-uren andere leerlingen geen uitleg krijgen.
Antwoord; dat is juist. We zullen erop toezien dat dit niet weer gebeurt.
Hoe dan?

●

Kunnen we een kosten / baten overzicht krijgen van de studiedagen? Wat hebben deze
dagen gekost en wat hebben ze opgeleverd? Een enquête onder het personeel met
daarin ook de vraag wat het persoon wil leren en niet wat het moet leren lijkt op zijn
plaats.
Antwoord; Dit zal worden opgepakt.
Hoe?

●

Is het mogelijk de V-uren in de bovenbouw af te schaffen? Ervaring leert dat er weinig
wordt vervangen door de bovenbouw collega’s. Afschaffing levert wel weer
roosterposities op. Daarnaast is het mogelijk bij de leerlingen in het rooster het
studiepaviljoen op te nemen, op die manier valt de les niet uit maar kunnen ze gaan
studeren, eventueel met toezicht in de collegezaal.
Antwoord: dit zal doorgespeeld worden naar de teams
Verduidelijking antwoord S. Haverkamp: dit wordt met de teamleiders besproken en
daarna vervolgstappen richting teams gezet.

Punten in de volgende mr-vergadering terug laten komen.
4. Commissies MR
Verkiezingscommissie: draaiboek is opgepakt en oproep pmr is uitgezet. Reny Menage en Birgit
Brouwer hebben zitting in verkiezingscommissie; Imre en Dune namens de leerlingen.
5. Algemeen
Voortgang ISK: De ISK-leerlingen hebben vandaag in de Elfstedenhal de schaatsen onder
gebonden. De ISK-formatie is op orde. Bekeken wordt hoe de formatiekosten zich ontwikkelen
ten opzichte van de begroting. De vervanging van een LO-docent (gebroken scheenbeen) is
geregeld. De vraag met betrekking tot de gymnastiekfaciliteiten is aan Cora v.d. Haar voorgelegd.
Daarvan is nog een antwoord ontvangen.
Medezeggenschapstatuut mr: wordt binnen de mr besproken. In de nieuwe versie zijn de
verschillen ten opzichte van de huidige versie niet zichtbaar. De heer Haverkamp zal zijn
opmerkingen doorgeven. Het statuut moet besluitvormend in de mr worden afgerond.
6. Onderwijs
Voortgang schoolplan: 14 april (Goede Vrijdag) is er een studiedag. Volgende week vindt er een
bijeenkomst van de teamleiders met de sectievoorzitters plaats over de voortgang van de
onderwijsontwikkelingen.
Invoering onderwijsvernieuwing vmbo gt: In het eerste deel van de mr-vergadering hebben
teamleider vmbo gt en twee docenten een presentatie gegeven over de pilot van de
onderwijsvernieuwing binnen de gt-afdeling. Deze pilot (beginnend in de brugklas)vormt een
belangrijke verandering in het onderwijsconcept. De afdeling en de schoolleiding zijn trots op het
voorstel en willen hiermee vol enthousiasme mee aan de slag en hopelijk levert het nieuwe
concept mooie onderwijsresultaten op (binnen de formatieve kaders). Dit is een eerste stap voor
de brugklas. Als het tweede jaar in beeld komt, komt er een vervolgvoorstel. Er ligt nog een
vraag bij de inspectie over het aantal verplichte LO-lessen, maar het moge duidelijk zijn dat de
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wettelijke uitgangspunten de basis vormen. De uitkomst van de Inspectie is hierin leidend. Om
voldoende draagvlak te vormen ligt het voorstel ter instemming bij de mr. Als het project wordt
uitgevoerd, zal maandelijks in de MR over de voortgang worden gerapporteerd.
De oudergeleding ondersteunt het voorstel.
Hopelijk worden door dit project ook teamleden van andere afdelingen enthousiast voor
onderwijsvernieuwing binnen hun eigen afdeling, passend bij het type leerling van die afdeling.
7. Financiën en beheer: geen punten.
8. Cultuurkaarten: zie 1.
9. Rondvraag
De volgende vragen worden door de MR gesteld:
● binnen de sectie Nederlands wordt verschillend les gegeven en vindt de wijze van
corrigeren ook verschillend plaats. Afspraak: leerlingenraad zet de vraag op papier.
● Desgevraagd meldt de Directie gesproken te hebben met de rector van het Bogerman
met betrekking tot het actief werven van sportklassen door Bogerman.
Volgens Bogerman is dit niet aan de orde
● heeft vraag met betrekking vervanging van enkele takenhoofd facilitaire dienst in
verband met naderend keuzepensioen. De heer Haverkamp licht toe dat de invulling van
de functie hoofd facilitaire dienst wordt meegenomen in het project
ondersteuningsstructuur
● Suggestie om oude repro in te vullen als EHBO-plek. De heer Haverkamp geeft aan dat
de ruimte ingericht wordt als een algemene werkplek waarbij dit punt wordt
meegenomen.
● MR vraagt om evaluatie inzet iPads
● inzet i-uren? Worden ingezet voor reguliere lessen
● vraagt om update van schoolveiligheidsplan 2012-2015
● twee leden Leerlingenraad maken met Broer Zonderland afspraak over CJP
Sluiting om 21.30 uur: directie en notulist verlaten de vergadering waarna besluitvorming
plaatsvindt.

Besluiten:
-

-

MR gaat akkoord met invoering onderwijsvernieuwing vmbo gt, mits
● Afhankelijk van voorschrift Inspectie m.b.t. LO-lessen
● Met behoud van status SportAccent
● Voor een pilot van één jaar
Medezeggenschapsstatuut: behoeft nog bespreking in de mr
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