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De brief van het vmbo gt team over sluiting KLOS en de brief van sectie BSJ inzake excursiebeleid
worden buiten de reguliere vergadering besproken.
2. Verslag mr-vergadering d.d. 8 oktober 2015 + actielijst en besluitenlijst
Redaktioneel
Op blad 2 onder jaarverslag SMW wijzigen: ‘geaardheid en seksueel misbruik …..’. Hiermee wordt
het verslag vastgesteld.
N.a.v.:
- Blad 1: Het verkenningsrapport ondersteunende diensten samenwerking Pompeblêd is naar
de mr verzonden.
- Blad 2: formeel moet een zieke leerling bij toetsen/het examen afgemeld worden bij de
directeur; in de praktijk gebeurt dit via de receptie.
3. Beantwoorden rondvraag
Geen opmerkingen.
4. Mededelingen
Ouders: geen opmerkingen.
Leerlingen: mr-cursus staat gepland op 15 februari vanaf 14.30 uur. Ivm herkansingen op die dag
zoekt voorzitter naar een andere datum.
Personeel: geen opmerkingen.
Bestuur/directie
- Het gaat naar omstandigheden goed met teamleider Gosse Bruinsma. Hij heeft veel reacties
van collega’s ontvangen. Binnenkort start zijn revalidatieproces. Er zijn maatregelen getroffen voor zijn vervanging.
- Er komt terugkoppeling van 24-uurs MT. Toekomstig onderwijs stond daar centraal. Dit krijgt
een vervolg op studieochtend op 4 januari.
- ISK ontwikkelingen: de bouw van het AZC zal iets later plaatsvinden omdat de omgevingsvergunning nog niet gereed is. Daardoor zal ook de start van de ISK iets opschuiven.
- Iedereen is welkom op PWS dag en de kerstmarkt. Morgen is Paarse Vrijdag.
- A.s. Maandag geeft Arie Boomsma een lezing in de mediatheek in het kader van zijn nieuwe
boek. Een persbericht is rondgestuurd.
- 15 december demonstreren 2 leerlingen een 3D tripping campagne. Leerlingen kunnen dan
virtueel beleven en ervaren hoe het is om met alcohol of drugs achter het stuur te kruipen.
Ook hierover is een persbericht rondgestuurd.
- Eind van dit schooljaar ontstaan 2 vacatures in de Raad van Toezicht (belangrijke
aandachtsgebieden: financieel en onderwijs/kwaliteit). De 2 nieuwe leden moeten worden
benoemd op voordracht van de personeelsgeleding en oudergeleding. Voorbespreking op 10
maart met bijeenkomst vertegenwoordiging mr en RvT. Het secretariaat stuurt een bevestiging.
5. Ingekomen stukken
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Directiebesluiten 32 tm 34: worden ter info aan mr voorgelegd in het kader van transparantie.
N.a.v. vragen:
- De fiscale scan vindt plaats om te kunnen voldoen aan procedures m.b.t. fiscale regelgeving en ter voorkoming van b.v. boetes van de belastingdienst. Vindt ca. 1x per 4 à 5 jaar
plaats.
- Klopt het dat het overstappers van H5 naar V6 betreft? (besluit 32)
Brief team vmbo gt d.d. 27 november 2015 inzake sluiting KLOS: wordt buiten reguliere vergadering besproken.
Brief sectie BSM d.d. 1 december 2015 inzake excursiebeleid: wordt buiten reguliere vergadering
besproken.
6. Algemeen
Vakantieregeling 2016-2017: is ter instemming. In het schema is een meivakantie van 2 weken
opgenomen.
Sluiting rookkamer medewerkers: De pmr heeft ingestemd met het voorstel.
Beloningsbeleid OOP: De pmr heeft het voorstel van de directie afgewezen omdat na een peiling
gebleken is dat het voorstel niet kon rekenen op een breed draagvlak.
Voorstel informatie medewerkers op nieuwe website: ter instemming. De mr vindt het belangrijk dat de foto’s up to date zijn en een professionele uitstraling moeten hebben; in de basisinformatie ook de bevoegdheid van de docent opnemen.
7. Onderwijs
Kwartaalrapportage onderwijs t/m juni 2015
De 2 ontbrekende bijlagen worden na afloop van de vergadering rondgedeeld. De code Good
Governance is in ontwikkeling en wordt op haar verzoek ter informatie verzonden aan mw. Jonker Roelants.
Meerdaagse excursies bovenbouw havo/vwo
Binnen de mr is een aantal zaken onduidelijk:
- waarom moet het huidige beleid aangepast worden;
- hoe is de evaluatie tot stand gekomen en wie zijn hierbij betrokken;
- wat is de achtergrond van het meerdaagse excursiebeleid
De brief van de sectie BSM dient hierbij betrokken te worden.
Afgesproken wordt dat de vragen aan de directie worden voorgelegd; een bijgesteld voorstel van
de directie wordt in een aparte mr-bijeenkomst besproken (zonder aanwezigheid directie) zodat
een definitief voorstel, gebaseerd op het document van oktober 2013, in de mr vergadering van
januari kan worden behandeld.
Lessentabellen 2016-2017 / overgangsnormen
Voorstel lessentabel vmbo BK 3
De MR doet het verzoek om te onderzoeken of het mogelijk is de vakken LO2 en tekenen te clusteren met BBK/KB3.
De directie vindt dit op zich een sympathieke gedachte maar ervaring uit het verleden heeft geleerd dat dit in de praktijk niet goed uitpakt (sterk gedifferentieerde groepen). Bovendien leidt
dit ook tot roosterblokkades. Daarnaast is het wettelijk niet toegestaan om LO2 aan te bieden in
vmbo bk.
Voorstel voorstel vmbo GT 3
De mr is van mening dat het nieuwe voorstel te veel ten koste gaat van de ‘kleine’ vakken.
In algemene zin is de mr van mening dat de nieuwe tabel geen recht doet aan de leerling die centraal zou moeten staan en komt het niet overeen met het beleid meer ruimte te geven voor de
individuele leerlijn .
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Voorstel overgangsnormen Rekenen Havo 4
Mr heeft geen opmerkingen.
8. Financiën / beheer
Begroting 2016 / meerjarenbegroting 2016-2019
Een aantal opmerkingen:
- Meer ambitie zou op zijn plaats zijn m.b.t. aanhouden marktaandeel. De geplande
investering is een bescheiden stap om externe/interne communicatie te professionaliseren. De heer Haverkamp licht toe dat we op bescheiden wijze proberen een professionaliseringsslag te maken in pr en communicatie met een beperkte investering. Z.i. is een
goede core businiess de beste marketing. Het concept communicatieplan wordt binnenkort besproken met de werkgroep communicatie; zal ook ter info aan de mr worden
voorgelegd.
- Formatie knelpunten: hierin zit nog enige marge; wordt gebruikt indien nodig
- Taakstellende bezuiniging van € 50.000: het streven is om ieder begrotingsjaar positief af
te sluiten. Om daarin meer ruimte te creëren is deze bezuiniging opgenomen.
- Tekort aan gymzalen: misschien dat Malta-gymzalen ingezet kunnen worden, tenzij gemeente hiervoor t.z.t. een andere bestemming heeft. Moet afgewacht worden.
- In de begroting wordt rekening gehouden met een terugloop van 3 fte voor het OOP.
Hoe zich dat precies uitsplitst in vast en tijdelijk is onderling verschuifbaar.
- De heer Veenhoven zal na afloop van de vergadering aan de hand van een PP-presentatie
een toelichting geven op de verbouwplannen in het kader van intersectoraal/Dienstverlening & Producten en studiepaviljoen.
Financiële rapportage t/m 3e kwartaal 2015
Er zijn geen vragen.
Begroting schoolfonds 2016
Volgens berekeningen van de heer Sangers betaalt ruim 10% van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet. Dit percentage lijkt vrij hoog en niet juist. De directie zal dit onderzoeken.
Quick scan op de ICT voorzieningen en kosten RSG Magister Alvinus
Is ter informatie. Is nulmeting en in de loop van 2016 wordt vervolgtraject gestart door herformulering ict beleid. Voor dit moment hebben de uitwerking van de onderwijskundige doelstellingen en de concrete vormgeving van het schoolplan prioriteit.
9. Rondvraag en sluiting
- Functionele verbetering website: Wordt begin 2016 opgepakt. Er vindt een update plaats qua
gebruikersgemak en uitstraling. Het framewerk is inmiddels gereed. Begin 2016 wordt content geplaatst.
- Docenten werken in een oudere versie van Magister dan leerlingen. Het is wenselijk dat
hierin één lijn wordt getrokken. Directie licht toe dat hieraan gewerkt wordt.
- Parkeerplaats veemarktterrein: nog niets over bekend.
- Bij kerstgala en andere feesten zou steekproefsgewijs vooraf gecontroleerd moeten worden
op alcoholgebruik
- Wanneer kan een eind gemaakt worden aan de toets-gekte in de onderbouw? Is punt voor
het team.
- In BBK chaotisch, veel onderbouwleerlingen. Ook is er een tekort aan zitplaatsen door de
school. De heer Veenhoven licht toe dat de nieuwbouwgang bedoeld is als overloop voor de
kantines.
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Hierna geeft de heer Veenhoven een toelichting op de bouwplannen en reikt de heer Haverkamp de kerstpakketten uit aan de ouders en de leerlingen.
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