Vergadering 19 september 2019
Afwezig: W. Raffin, J. Walinson
Na 19.30 uur: E. de Koster
1. Notulen vastgesteld
2. Ingekomen stukken: antwoord op de brief aan Wim Kokx. De functie management
ondersteuner wordt met een jaar verlengd. Het is een bestuursaanstelling en niet
gekoppeld aan de voormalige rector. Teammanagers en interim-rector weten ervan. De
ondersteuner is wel verplaatst van directie naar OOP.
● Er is nog geen reactie op de brief van de personeelsgeleding over het formatieplan.
3. Interim-rector geeft een presentatie over de stand van zaken onderwijsinspectie.
● absentie: advies MR: aangeven hoe er wordt gehandeld als leerling 1 of 2 dagen
ongeoorloofd afwezig is.
● feedback geven: MR: hoe worden de leerlingpanels samengesteld? Horen we graag
terug van de leerlingenraad.
● B-uren: MR : Weinig uren voor bovenbouw. Wordt daar iets aangedaan? SL: : wordt in
MT besproken. Hoop er snel iets aan te doen.
● SL: Uitstraling gymnasium, moet dat sterker aangezet worden? Daarover moet
discussie komen.
● SL: Meer aandacht voor alpha/gamma-stroming: moet volgende vergadering op
agenda? Wordt enthousiast ondersteund door MR.
● Tussentijdse rapportage, MR: kan dit digitaal?
● MR dankt voor de heldere presentatie.
4. SL. Hoe hebben jullie PTA tot jullie gekregen. MR: alleen algemeen deel. Hebben
we als downloads gekregen zodat wij niet de verbeteringen kunnen zien. Wij kunnen derhalve
geen instemming geven. Als PMR instemming geeft dan geeft de MR instemming.
5. Taakbrieven: SL: Zijn uitgedeeld en maar een paar mensen hebben gereclameerd.
Taakbeleid: moeten het nog over de verzwaring van een aantal jaar geleden. Kan dit
teruggedraaid worden?
6. Formatieplan: Discussie over zinsnede op blz. 4 over extra-vakkers: “Ẃel
moet....overschreden wordt.” Daar wordt niets toegezegd, dus Mr: die kan eruit.

7. Meerjarenformatieplan: Hebben we nu voor het eerst ontvangen. Volgende
vergadering komt die nog een keer terug. Je kan nooit een meerjarenbegroting maken
zonder meerjarenformatieplan!!

● Waarop zijn de cijfers in het meerjarenformatieplan gebaseerd? Die worden niet
genoemd in plan. Worden wel mondeling toegelicht. Zou ook in de papieren moeten
staan.
● MT: wij worden er ook bij betrokken. Het ligt dus niet alleen meer bij de rector.
● SL. Elke teamleider heeft twee portefeuilles gekozen.
8. Schoolondersteuningsprofiel: Is vier jaar geldig. Zijn nog niet verstreken. Hoeven
we nu niets mee.
9. chromebooks: Voor leerlingen die geen chromebooks willen aanschaffen is er een
uitleensysteem opgestart. Leerlingen mogen chromebook 8.20 uur ophalen en 16.00 uur
terugbrengen.
● Advies MR: evaluatie onder leerlingen/ouders en docenten. MR ouder- en leerlinggeleding
voert onderwerpen op. Moet ook in de leerlingenraad besproken worden.
10. Mededelingen:
GMR: afwezig Leerlingenraad: nog niet geweest. Hoe zit het met leerlingenstatuut. Staat
op de site, maar is van 2008. Moet up to date gebracht worden. Ouderraad: Nog niet
bijeen geweest. Doel is dat OR en MR meer contact zullen hebben. Schoolleiding: Rector
neemt elke maand contact op met nieuwe rector. (Heeft al over PR-plan gesproken.)
Ervaringen van de rector in de eerste weken: hardwerkend team, brave leerlingen, Wel
wat “lijken’ in de kast. MT: TL hebben afgelopen jaar wel geleden. Duidelijkheid van Rick
is heel prettig. Nieuwe rector geeft ook opluchting.
11. Opmerking MR over klassengrootte economie van 34 leerlingen. SL Er zitten
extra-vakkers in die klas. TL en directie gaan goed kijken naar klassen groter dan 34
en kijken of beleid stroomt met besluiten die genomen zijn.
12. Rondvraag: Leerlingengeleding wil papieren handdoeken op toiletten -> leerlingen
gaan kijken wat er mogelijk is en komen met een voorstel i.c.m. concierges.
Rector: eerste vergadering.... L. Perdon: stelt zich voor.
MR: taken voorzitter, secretaris. Taken:
● jaarverslag wordt Wilhelmine gevraagd.
● begroting: Cursus MR AOB voor Bagdad, Wim, Remco, Leo?
○ Nog nooit inzicht gehad in de begroting MR: moet gebeuren.
○ Presentatie van Erika en Edwin over pro-actiever vergaderen MR. Formatieplan
akkoord.

