MR vergadering 11 juni
Aanwezig:
W. Raffin, F. van Dischoeck, V. Ligtenberg, J.P. Nelk, S. Harreman, S. Tijthof – Oliemans,
H. Franken
Namens MT: S. Meerbach, B. Hamans, M. Borgholt
Afwezig: E. de Koster
Agenda:
Opmerking rector: formatieplan is nog niet gereed. Dit wordt bij agendapunt
formatieplan toegelicht.
Ingekomen stukken:
Vragenlijst sponsoring voortgezet onderwijs en visie van mr-leden daarop.
Notulen 15 mei 2019
unaniem voor: het was niet unaniem dus aangenomen.
Notulen zijn vastgesteld.
Formatieplan
• rector: vanuit bestuurder gevraagd om goed te kijken naar begroting en
realisatie. STGS heeft onverklaarbare overschrijdingen in 2019. Daar moet nog
goed naar gekeken worden en verklaringen voor gezocht worden
MR: Als daar iets uitkomt, wat dan?
Rector: in euro’s is er een overschrijding; nog niet duidelijk waar dat zit.
• Tweede punt: samenvoegen van groepen, waarover een docent een brief
geschreven heeft dat dat niet kan. Er is nog geen duidelijkheid of dit doorgevoerd
kan worden. Als daar duidelijkheid over komt, nemen we er een standpunt over
in.
• Grootste onduidelijkheid blijft de subsidietoekenning voor Intermezzo.
MR: na de vergadering krijgt de SL een brief over nietigverklaring procedure
samenvoegen klas 5 en 6. Dit heeft consequenties voor de procedure die volgt. Wat is
mogelijk voor 17 juli?
o Er moet met elke vakdocent en sectie worden gesproken.
o De procedure schoolplan, schoolgids, formatieplan moet gevolgd worden. Ook
informerend, adviserend en instemmend moet goed gevolgd worden.
o Wij hebben instemmingsrecht als MR.
Rector: heb ik dat betwist?
MR: nee, alleen noemen wat we gedaan hebben.
Er kan uitkomen dat er vakafhankelijke instemming gegeven wordt. Belangrijkste is het
overleg met de vaksecties en dat de MR meegenomen wordt.
Rector: De PMR zal voor 16 juli uitgenodigd worden i.v.m. formatieplan.
Schoolgids 2019 -2020
Rector:
• kijken of we leukere foto’s kunnen plaatsen. Leerlingen zal i.v.m. AVG
toestemming gevraagd worden.
• veranderde gedeeltes zijn geel gemarkeerd.

Opmerkingen MR:
• gezond leefklimaat (p. 18) moet veranderd worden in veilig leefklimaat.
• Docenten OMA toevoegen bij vakken
• pestcoördinator moet anti-pestcoördinator worden.
• Samenvoegen klas 5 en 6 moet in de toekomst in de schoolgids. We wachten de
procedure hieromtrent nog af.
• Schoolgids is nu informerend, in juli ter instemming.
Vrijwillige ouderbijdrage
Rector:
• bijdrage gaat omlaag. Oorzaak is aanschaf Chromebooks, dus de bijdrage voor de
Macs verdwijnt.
• Er worden geen grote veranderingen meer verwacht, dus met 100, 00 euro
kunnen de kosten gedekt worden.
• Wat wordt er gedaan aan niet-betalende ouders?
o De bijdrage is vrijwillig en er wordt geen incassobureau opgezet.
o Bij de ouders die niet betaald hebben, is maar een klein aantal
onvermogend. Die zit in de 11 procent.
MR: kosten voor leerlingen voor printen en kopiëren. Leerlingen kunnen niet printen en
kopiëren.
Rector: dit moet aangepast worden, de openingstijden van de mediatheek moeten
verruimd worden.
MR: Er is geen mogelijkheid om te printen op school.
Rector: Dit wordt aangepast.
Contributie oudervereniging
o Handhaving 12,00; De oudervereniging teert in op eigen vermogen.
Reizen
o Brieven naar ouders liggen zo goed als klaar.
o Romeprijs: vorig jaar een fout gemaakt in begrote kosten. Voor komend jaar is dit
aangepast.
Digitaliseringsplan
Rector:
o Geeft het plan de geest weer van wat we willen bereiken?
o Vraag MR: hoe zijn de cursussen chromebooks tot nu toe bevallen?
o Over de basistraining van twee weken geleden goede geluiden gehoord; over de
training van vandaag, chromebook en coolportal, is op dit moment nog niets te
zeggen.
Vandaag wel veel informatie gekregen, trainer was duidelijk.
MR: training moet wel nuttig zijn, anders haken mensen af.
Sandra zal het plan nog even goed doornemen en haar licht erover laten schijnen.
- Er is discussie over de zinssnede: We vinden het ook vanzelfsprekend dat docenten dat
niet allemaal evenveel doen.
- Die zal vervangen worden door: We accepteren verschil in vakken en docenten.
Intermezzo: Vincent Ligtenberg verlaat de vergadering nadat hij de MR bedankt
voor de leerzame ervaring.

Veiligheidsbeleid
Rector: dit is wettelijke verplichting. Vanuit bestuur is dit naar de scholen gestuurd en in
teamvergaderingen doorgenomen. Het moet formeel de MR passeren.
MR vragen en opmerkingen:
o gesprekken met ouders: wie doet de voorbereidingen in gesprekken met ouders.
Je zou bij gesprekken met ouders kunnen toevoegen: degenen die het gesprek
voeren volgt uit 2c.
o Als je bij 5 nee invult, moet je naar 5c.
o Er kan ook opgenomen worden dat er contact opgenomen wordt met Veilig thuis.
o Wat is het doel van de vragen: je signaleert iets. Het zijn vragen om te checken of
de signalering klopt.
Rector:
o de vragen zijn opgesteld door de gezinsspecialist. Zullen we haar de expertise
gunnen?
MR:
o maar we willen wel de feedback geven dat open vragen zonder waardeoordeel
misschien beter zijn.
Mededelingen:
GMR: Volgende week is er een vergadering van de GMR.
Leerlingenraad: Nog geen gehad, voor 16 juli wellicht nog een.
Oudervereniging: geen
Trots op: nergens op.
Susan Meerbach vermeldt dat morgen de nieuwe eersteklassers komen!
Rondvraag:
o Hebben wij op school beleid over sponsoring?
o Hoe loopt declaratie Aureus Beta?
o AB is niet voor de MR
o Er is een convenant sponsoring in VO. Rector kijkt of OSVS daar in
deelneemt. Onderwijsinhoud mag nooit bepaald worden door sponsoren.
o Voorlopige jaarplanning 2019- 2020: volgende week in personeelskamer.
o Wanneer wordt de uitslag verkiezingen MR bekend? Die zal 16 juli
bekendgemaakt worden.
Etentje MR is op 3 juli.
Vergadering gesloten om 21.22 uur.
o Stemming meldcode: We willen de algemene vragen gewijzigd zien voor we
kunnen instemmen. Het moeten open vragen zonder waardeoordeel worden.
o Ook moet de procedure nog doorgelopen worden. Als het antwoord op een vraag
nee is, hoe dan verder?
o Brief nietigverklaring procedure samenvoeging klas 5 en 6 wordt verstuurd.

