Notulen MR 16 november 2016 (vastgesteld 8-2-2017)

Aanwezig: Dhr. M.Peters, Dhr. S. Drummen, Ouders Mevr. C.Forstman,
Leerling: Robin Swart, Mevr. A. Brentjens, Dhr. W. van Rijt, Dhr. J.
Scheurwater.
Afgemeld: Mevr. M. Hofman, Dhr. W. Meusen.
1. Opening en Mededelingen.
- De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat Mevr.
Hofman en Dhr.Meusen zich afgemeld hebben.
- De voorzitter geeft aan dat het beoogd nieuw leerling lid eerst
ervaring bij het SP op wil doen en dan misschien volgend
schooljaar de MR.
- Blijft er een vacature voor de leerling-geleding; Robin zal binnen
het SP-actie ondernemen.
- De MR-cursus van LAKS eind november zit vol. Robin Swart en
Marieke peters zullen zich aanmelden voor de cursus in februari.
- De directie verzoekt de raad om de vergadering van 15 februari
2017 te verplaatsen. Na overleg wordt 8 februari 2017 in de
agenda vastgelegd.
- De directie geeft een kort voorschot op de bevindingen over de
bereikdiagnose van Dhr. R. Steur. (Uit dinsdag info)
Bereikdiagnose Steur, een eerste reactie:
◦ Nog steeds een positieve school met veel vertrouwen in leerlingen en
positieve ontwikkeling gezien ten opzichte van vorige bezoek
(2014)
◦ Sturing aan het team versterkt en op een manier die congruent is met
de aanpak naar leerlingen
◦ Veel differentiatie gezien en veel gebruik van device gezien in de les
◦ Onderwijstijd wordt nog niet volledig benut, kan efficiënter en

effectiever
Nadere rapportage volgt aan het Mundium MT eind december/
begin januari.

- De directie geeft aan vragen van ouders te krijgen over de
Marokko reis. De directie communiceert naar de ouders, de
situatie op de voet te volgen en dat bij twijfel de reis
geannuleerd wordt. Planning is de reis een paar dagen voor de
meivakantie te laten aanvangen en vervolgd wordt in de
meivakantie. Zoals zich laat uitzien kunnen alle leerlingen die
een gemotiveerde aanmelding hebben gedaan deelnemen aan
deze reis. Volgend schooljaar zal de Internationalisering voor de
4e jaars leerlingen in het begin van het schooljaar gepland
worden, zodat de ervaringen veel langer gedeeld kunnen
worden.
- De Oudergeleding geeft aan dat enkele (niet de meerderheid)
ouders van het ouderpanel tegen deze Marokko reis zijn.
- De Oudergeleding meldt dat er twee nieuwe ouders zich
aangemeld hebben voor het ouderpanel.
- De oudergeleding geeft aan dat de nieuwjaar
borrel/Mediawijsheid avond als succes vol is ervaren.
Het doel om ouders en leerling onderling meer in contact te
laten komen is niet helemaal uit de verf gekomen. Voor het deel
Mediawijsheid was veel belangstelling en was ook heel
interessant en heeft hierdoor ook wat meer tijd in beslag
genomen dan gepland, zodat na afloop niet veel ouders voor de
borrel zijn blijven hangen.
Dhr. van Rijt doet aan het ouderpanel een advies om op een
dergelijke avond ook iets voor de leerlingen te organiseren. De
aanwezige leerlingen hadden de workshop al tijdens de lessen
gehad en gingen nu in en rond de school zwerven, met alle
gevolgen van dien.
- De Oudergeleding zal voor de de volgende activiteit zich richten
op het lustrumfeest en vraagt de directie om actief bij de
organisatie/werkgroep betrokken te worden.
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- De leerling geleding geeft aan de Braderie voor de herfstvakantie
als zeer positief te hebben ervaren.
- De leerling geleding vraagt of het vorig schooljaar opgestarte
project “Meet to Change”/ “Over de streep” ook dit schooljaar
vervolg krijgt. De voorzitter geeft aan dat het nog niet in de
jaarplanner staat. De directie zal dit binnen het MT bespreken.
2. Notulen 29 juni 2016
Punt 1. Mededelingen; nog geen resultaten van het “Inventaar
onderzoek”
Punt 7. Aanpassingen PTA. Hoe dit uit te leggen aan Ouders? Heeft
nog niet plaats gevonden! Directie neemt actie!
Punt 9. Schoolgids 16 -17; staat nog niet op de Niekée site. Directie
neemt actie!
3. Jaaragenda 2016-2017
- In de vastgestelde jaaragenda staat de schaats/zwem dag op 17
november, blijkt nu 18 november te zijn geworden. Wie heeft dit
zonder overleg aangepast? De directie moet zich
verontschuldigen.
- MR Niekée 15 -2-17 wordt 8-2-17
4. Concept activiteitenplan 16-17
- De directie vraagt wat de bedoeling is van een aantal Mundium
aangelegenheden; zoals Meerjaren beleidsplan/ Functiemix en
OPCD. De voorzitter geeft aan dat deze in het plan staan om hier
aandacht voor te hebben en deze te volgen.
- De directie vraagt om een aanpassing in de facilitering voor OOP.
Dit kan niet middels overuren, maar moet in verschuiving van
(tijd) werkzaamheden.
- Activiteitenplan en facilitering 20116-2017 wordt vastgesteld.
5. Concept Jaarverslag 2015-2016
- Toevoeging bij Ouderpanel; er zijn 8 bijeenkomsten geweest
- Mediawijsheid heeft niet plaats gevonden.
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- Jaarverslag 15-16 wordt vastgesteld.
6. Veiligheidsplan
- Ter advies/ ondersteuning heeft bureau HALT een gesprek gehad
met het MT. Deze geven aan dat Niekée heel goed op weg is met
het veiligheidsplan. Het plan zit nu in de eindfase en zal 8
februari op de agenda staan.
7. Schoolplan 2016-2017
- Opzet; Inleiding/ Missie, Visie kernwaarden als schoolplan 15-16.
- Enkele indicatoren aangepast.
- Uitvoering profielen leerjaar 3 zijn vastgesteld.
- Vervolg zijn de keuzevakken.
- Professionaliseringsbudget is verhoogd
- Extra budget voor opname verlof/ vervanging OOP
- Budget voor 2e Lustrumfeest
- Voor het innovatie budget (gepersonaliseerd leren/ Agora)
draagt Niekée een percentage af aan SOML
8. Invoering profielen
- De MRP uit zijn zorgen omtrent het CSPE in leerjaar3. Het is
onmogelijk om alle lesstof goed aan bod te laten komen en
organisatorisch is het onmogelijk om alle 4e en 3e jaars leerlingen
binnen de gewenste afname tijd (tussen 3 april en 17 mei) het
CSPE af te nemen en te beoordelen.
- De directie ziet ook dat het niet gemakkelijk zal worden, maar
denkt wel voor de problemen een oplossing te vinden en geeft
aan er toch mee door te gaan.
- De MRP vraagt hoe de ontwikkeling en organisatie van de Keuze
vakken gestalte gaat krijgen.
- De directie geeft aan eerst de profielen op de rit te willen
hebben, stap voor stap te werk te gaan en in april de
voorbereidingen voor volgend schooljaar te gaan oppakken.
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9. Gezonde Kantine
- De directie meent dat Niekée nu de meest gezonde kantine
heeft van Roermond en omstreken, maar dat het aanbod niet
binnen de maatstaven en regels passen die instanties aangeven
voor een Gezonde Kantine.
- De leerling geleding geeft aan dat er waarschijnlijk meer
leerlingen naar de supermark gaan.
- De oudergeleding geeft aan dat zij bij het zwerfvuil wandelen
veel vuil (duidelijk van schooljeugd) aan te treffen rond de
scholen in Roermond. Het plein van de school is wel schoon
maar vlak erbuiten niet.
- De directie geeft aan dat er op Niekée wel docenten zijn die zo
nu en dan met de leerlingen rommel gaat ruimen.
- Er worden wat ideeën geopperd om dit breder te trekken in de
school; Het project “eigen wijs” wordt aangedragen, Niekée
stewards aanstellen of klassen corvee invoeren. Dit laatste heeft
de voorkeur. De directie zal met het MT bespreken, hoe we dit
kunnen gaan organiseren.
10. Maatschappelijke Stage 16-17
- Door omstandigheden voor alsnog niet, maar wel belangrijk!
11. Sport Impuls
- Voor het project zoal het bedoeld was om obesitas te bestrijden,
wordt met de gemeente onderhandeld om een vervolg van de
subsidie te krijgen.
- Verder zijn er door de sportdocenten projecten op 7 en 14
december om leerlingen meer vertrouwd te maken met
sportactiviteiten.
- Run to be Fit blijft op de rol staan!
12. Rondvraag
- De voorzitter vraagt of het klopt dat er door de teams in leerjaar
2 en leerjaar 3 eigen schoolregels zijn opgesteld?
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- De de directie is verbaasd dit te horen en geeft aan dat dit niet
kan en mag! De regels is “we gedragen ons normaal” en
vervolgens hebben we alleen de schoolregels uit de schoolgids
indien het nodig is om elkaar aan te spreken.
- Volgens de voorzitter is het project M@zl (nieuwe procedure in
het volgen van zieke leerlingen) Nieuw Beleid, omdat er door de
mentor meer gedaan moet worden dan voorheen.
Bij nieuw beleid, hebben ook ouders en leerlingen van de MR
hier iets over te zeggen en dient het de raad voorgelegd te
worden.
- De directie is het eens dat het voor de mentor niet omslachtiger
moet worden, zal het stuk met betrokkenen bespreken,
eventueel laten aanpassen en de raad voorleggen.
- De oudergeleding geeft aan dat het voor ouders onduidelijk is
hoe een leerling ziek gemeld, dan wel beter gemeld dient te
worden. Misschien kan een digitaal briefje oplossing bieden.
13. Sluiting
- 17.45 uur
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