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Opening door de voorzitter om 20.00 uur. Er kan worden teruggekeken op een prettige
mr-training. Bestuur/directie onderstreept dit.
2. Verslag, actielijst en besluitenlijst 15 maart 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst:
5, medicijnprotocol, volgt in mei met bijstelling.
Plusdocument en nakijkregeling: mr zal formeel een voorstel indienen.
Toevoegen: opsplitsen toetsweek.
19, evaluatie vmbo keuzeformulier: staat op agenda en kan dus worden afgevoerd.
3. Mededelingen
Mr-algemeen: bestuurder geeft desgevraagd toelichting op gang van zaken rond toets
Nederlands van vwo 6. Examencommissie heeft na afweging besloten morgen een extra
herkansing te geven. met ca 55 deelnemende leerlingen.
Naar aanleiding hiervan wordt van mr-zijde opgemerkt dat men graag met bestuurder van
gedachten wil wisselen over het herkansingsbeleid. Bestuurder wacht dit verzoek af.
Ouders: geen opmerkingen.
Leerlingen: morgen is het girlsday: deze keer een variant van het 3-wekelijks buddyproject met
de ISK. Normaal gesproken gemengd, maar deze keer alleen voor RSG buddymeisjes en ISK
meisjes met allerlei meidenactiviteiten.
Personeel: geen opmerkingen
Bestuur/directie: bestuur is tevreden over het aantal aanmeldingen. De belangstelling voor onze
vernieuwde aanpak in GT en Havo4Me is goed. Ca. 40 leerlingen zullen komend jaar starten in
ons gymnasium en ook het aantal leerlingen dat zich voor vmbo bb/kb heeft aangemeld stemt
tot tevredenheid. Hier starten we met vier groepen.
Daarnaast wordt verwezen naar de speciale bijlage “LC top talent” award. Op woensdag 25 april
is de finaleavond, waar een deskundige jury bekend zal maken wat het beste sector- en
profielwerkstuk is. Vanaf 11 april kan men zijn stem uitbrengen op een speciale stempagina op
de website en de facebookpagina van de LC. Twee van de 13 finalisten zijn afkomstig van onze
school. Compliment aan de betreffende leerlingen en hun begeleiders
Directiebesluit nr. 12 en 13: t.k.n.:
4. Ingekomen stukken
Indien voorstel Plusdocument: Voorstel volgt en wordt voorgelegd aan bestuur.
Voorstel nakijkregeling: idem.
5. Onderwijs
Voortgang schoolplan: alle teams werken aan het updaten van hun team-/afdelingsplannen. Dit
moet voor de meivakantie afgerond zijn. Wordt geagendeerd voor volgende mr-vergadering.
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Tijdens de studiedag van het MT op 18 april jl. zijn acht collega’s uitgenodigd om hun visie te
geven op onze communicatie en follow-up van het huidige schoolplan. Hun inbreng en feedback
werd zeer gewaardeerd. In algemene zin was men tevreden over de basiscommunicatie; aan de
andere kant zou er meer aandacht moeten zijn voor persoonlijke communicatie (meer
ontmoeten en minder mail).
Met betrekking tot de follow up van het huidige schoolplan zijn verschillende scenario’s gedeeld.
Binnenkort zal het bestuur in de weekagenda hier meer informatie over geven.
Evaluatie pilot vmbo gt en pilot havo 1: evaluatie vmbo gt nieuwe stijl komt in mei aan bod; de
onderwijsontwikkelingen in havo onderbouw (havo4me) staan in de steigers. De ontwikkelgroep
is goed bezig; de docenten hebben een coachingstraject gehad, waarover men zeer enthousiast
was.
Tienerschool: de ontwikkelingen staan goed op het spoor. Er zijn 200 reacties geweest op de
vacatures, waarvan 8 intern. Er wordt gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst. Belangrijk
is dat er een goede aansluiting is met het derde jaar van het vo.Met betrekking tot de financiën:
de eerste twee jaren zullen verliesgevend zijn; startsubsidies zijn niet passend voor ons concept.
Vanaf schooljaar 2020/2021 zal, vanwege de verwachte groei van het aantal leerlingen, de
exploitatie (nagenoeg) dekkend zijn. Vanuit beide besturen worden de vorderingen nauwlettend
gevolgd.
Voortgang ISK: Er is een terugloop te verwachten. ISK Balk sluit maar onduidelijk is of dit effect
heeft op ons aantal ISK-leerlingen. Momenteel wordt gewerkt aan de formatie. Voor volgend
schooljaar wordt uitgegaan van 4 à 5 groepen. Tijdelijke aanstellingen eindigen van rechtswege
per 1 augustus. Medewerkers worden hierover binnenkort geïnformeerd. Deze week wordt de
ISK uitgebreid met 11 units, waaronder twee leslokalen, een conciërgeruimte, een
docentenwerkplek, een aantal toiletblokken en een tweede gang. Daarnaast wordt gewerkt aan
de inrichting van een kooklokaal.
Schoolondersteuningsprofiel: volgende keer.
Evaluatie vmbo gt keuzeformulier: Bestuur licht toe dat in overleg met de teamleider is
afgesproken dit onderwerp in het najaar op te pakken aangezien het nu niet het juiste moment
is om leerlingen te vragen feedback te geven; leerlingen zijn met andere zaken bezig
(CSPE/examenvoorbereiding) Vanuit de MR wordt teleurgesteld gereageerd: Het verzoek met
betrekking tot de evaluatiecriteria is zes maanden geleden bij bestuur/directie neergelegd en in
december 2015 heeft de mr al kritische vragen gesteld over het keuzeformulier. Bestuur zal
reactie van mr overbrengen bij teamleider. De conclusie van de mr dat dit onderwerp niet
belangrijk is, wordt door hem nadrukkelijk weerlegd. De criteria worden geagendeerd voor mr
juli.
6. Financiën
Begroting schoolfonds 2018: instemming door ouders.
7. Personeel
Concept formatieplan en taakbeleid 2018-2019: volgende keer. Planning: mei afrondend gesprek.
31 mei definitief in mr.
8. MR-commissies
Verkiezingscommissie: verkiezingen worden door mr opgepakt
9. Rondvraag en sluiting: om 20.50 uur.
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