
Notulen MR vergadering 6 juli

Vergadering medezeggenschapsraad Stedelijk Gymnasium

Datum: 6 juli 2022

Tijd: 17:40

Plaats: Little V, Rotterdam

MR:

Agendapunten Tijdstip Karakter Recht*

Vooroverleg MR -
Verkiezingen

Opening en vaststelling agenda

Ingekomen stukken

Vaststellen notulen vergadering 22 juni

Examenreglement en PTA 2022/2023
besluitvorming IR

Jaarplanning 2022/2023
Besluitvorming IR

Concept formatieplan 2022/2023 Besluitvorming IR

Concept schoolgids 2022/2023 Besluitvorming IR

Mededelingen
GMR
Leerlingenraad
Oudervereniging
MT (stand van zaken)

Rondvraag en wat verder ter tafel
kwam

Opening en vaststelling agenda

Voorstellen Jochem.

Voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.

Ingekomen stukken

Bericht van Dennis van der Stel over de voorgaande vergadering: ‘N.a.v. de laatste vergadering zou ik

navraag doen naar de benchmark functiemix voor gymnasia. De enige beschikbare benchmark is die

van havo/vwo-scholen en met deze kunnen wij ons niet vergelijken. Wel heb ik de percentages van
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een aantal andere gymnasia gevonden, deze heb ik gedeeld met Aranka en deze zullen wij gebruiken

voor het verder uitzetten van beleid m.b.t. de functiemix.

De tevredenheidsenquête is verder onderzocht op communicatie en het mentoraat. Op de

deelvragen m.b.t. communicatie scoren wij niet onder de norm. De individuele opmerkingen m.b.t.

het mentoraat gaan wij bespreken en opnemen in de plannen. Beide zullen we, zoals gezegd tijdens

de laatste vergadering, komend schooljaar bespreken met de oudervereniging.’

Vaststelling notulen 22 juni

Vastgesteld door de MR

Examenreglement en PTA 2022/2023

MT licht de rol van de commissie toe. Maatwerk moet aangevraagd worden langs de

examencommissie, voordat dit geaccordeerd kan worden. Dit moet vooraf goed afgewogen worden,

daarom moet dit eerst langs de commissie worden.

Door de MR vastgesteld tijdens de vergadering.

Jaarplanning 2022/2023

MT heeft voor zover mogelijk is alles toegevoegd aan de jaarplanning. MR benadrukt dat de formele

zaken zo goed als toegevoegd moeten worden en dat dit toegevoegd is. MT bevestigd dat dit erin

verwerkt is.

Door de MR vastgesteld tijdens de vergadering.

Concept formatieplan 2022/2023

MR heeft geen opmerkingen over het binnengekomen formatieplan.

MT geeft een opheldering over de invulling van de functie als teamleider 3-4 schooljaar 2022-2023.

Deze functiebeschrijving moet voor de volledigheid goedgekeurd worden door MR. MR geeft aan dat

als de functie van de teamleider niet gewijzigd wordt inhoudelijk, dat dit niet verder goedgekeurd

hoeft te worden door de MR. MT geeft aan dat er nu nog veel aandacht is voor mentorplus door de

teamleiders, dit wordt de komende jaren in het zorgteam ingebed. Verder wordt de

functieomschrijving van de teamleider niet anders dan dat het nu is. Het is belangrijk voor de

schoolontwikkeling dat dit goed gebeurt. MR vertelt dat er vorige keer mogelijk sprake was over een

wijziging van de structuur op school qua leiding. MT geeft aan dat dit ter sprake kwam vorige keer,

maar dat dit niet meer ter sprake is. MT beschrijft dat vanaf volgend schooljaar de mentoren worden

onderverdeeld over de bestaande teamleiders (Susanne Meerbach en Eva Gelsema). De collega’s die

geen mentoren zijn worden ondergebracht bij Dennis van der Stel. MR uit zijn zorgen voor een

verzwaring van de taak van teamleiders 1-2 en 5-6. MT stelt gerust dat er snel een oplossing gezocht

wordt. MT geeft aan dat er snel een procedure gestart wordt voor het werven van een teamleider

3-4. MR vertelt dat de vacature geaccordeerd wordt via de mail. En dat de MR tijdig de vacature voor

ogen heeft.
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MT geeft aan de dat de commissie in OSVS vertegenwoordigd moet zijn door de school en dat er

iemand van de MR hieraan moet deelnemen, aan de sollicitatieprocedure van de teamleider. MR

benoemd Pelle van de Waarden en Fedde Dishoeck die hierbij aanwezig zullen zijn.

Concept schoolgids 2022/2023

MR wilt een wijziging in de schoolgids; ‘Ook als je wiskunde B wilt kiezen het in NG profiel zul je en

6,0 moeten staan voor de Wiskunde B onderdelen bij de overgang van 4 naar 5’. MT geeft aan dat

het recht getrokken moet worden tussen de verschillende soorten wiskunde. MR en MT vatten

samen dat als een leerling wiskunde B wilt kiezen, dan moet je alle wiskunde B onderdelen

gemiddeld met een 6,0 afgerond hebben, ongeacht welk profiel je kiest. MR geeft aan dat dit goed

met de leerlingen moet gecommuniceerd worden. MT gaat in overleg met de wiskundesectie met

betrekking tot deze aanpassing.

Met de aanpassing zoals hierboven beschreven gaat de MR akkoord met de schoolgids 2022-2023.

Mededelingen

GMR: Laatste vergadering in Teams. Notulen en de agenda worden doorgestuurd naar de MR. MR

geeft aan dat er nog een leerlingenvertegenwoordiging moet zijn voor komend schooljaar. De eerste

vergadering van studiejaar 2022-2023 wordt hier een klap op gegeven.

Leerlingenraad: Geen extra opmerkingen

Oudervereniging: Susanne was aanwezig. Vergaderd over profielwerkstukprijs en de

diploma-uitreiking.

MT: Geen extra opmerkingen.

Rondvraag en wat verder ter tafel kwam

● Geen extra rondvraag

● Afscheid Bagdad: Bedankt voor alle inzet en harde werken! Bagdad is de afgelopen jaren een

echte leerling vertegenwoordiger geweest. Ze is een echte alleskunner! We willen ook via

deze weg Bagdad nog enorm bedanken voor haar harde inzet voor de school. We wensen je

allemaal veel succes bij je studie Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit. Houd je

enthousiasme, vastberadenheid en je harde werken vast, maar probeer ook te genieten en af

en toe wat rust te nemen.

● Afscheid Jeff: Jeff enorm bedankt voor de goede en duidelijke samenwerking de afgelopen

jaren met de MR. Je was een gewaardeerde en waardevolle bijdrage aan de MR. De

komende jaren blijf je natuurlijk gewoon verbonden aan het STGS als docent LO, alleen niet

meer in deze setting. We wensen je veel plezier met het lesgeven!

Besluiten

● Examenreglement: Instemming verleend

● Formatie: Instemming verleend

● Jaarplanning: Instemming verleend

● Schoolgids: Instemming verleend met de aanpassing zoals hierboven beschreven.
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