notulen MR 8 februari 2017; vastgesteld 19 april 2017
Aanwezig: Dhr.R. Swart, Dhr.Finn Pisters, Dhr.M.Peters, Dhr.S.Drummen. Dhr.J.Scheurwater,
Mevr.M.Hofman. Dhr.W.van Rijt.
Afwezig: Dhr.W. Meusen, Mevr.A.Brentjens,
1 Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat Mevr.A.Brentjens en
Dhr.W.Meusen zich afgemeld hebben.
Welkom leerling Finn Pisters. Het Schoolparlement gaat werven voor nieuwe
leerlingen en kijken wie de Laks cursus wil volgen in het Najaar.
De concept notulen van 16 November 2016 worden vastgesteld en vermeld wordt
dat de schoolgids inmiddels geplaatst is op de website.
Mededelingen
Marokko reis is geboekt en de rest is lopende en er is alle vertrouwen in.
De theorie-examens van de basis en kader leerlingen zijn voor de Meivakantie
afgerond. Bij de GL leerlingen zit er tijd tussen terugkomst uit Marokko en de
examens. De uitwisseling naar Italië is met 17 leerlingen. Dit is op initiatief van
collega’s en met weinig kosten. De open avond was met een andere opzet. Top
verkeersregelaars. Er was geen voorlichting waardoor er rust en gerichte vragen.
Tevreden over de inzet van de collega’s. Veel vragen over eventuele meeloopdagen.
Verbeterpunten: de brugklas te donker, (te)veel kraampjes met eten bij leerjaar 2.
In de toekomst werken met kleuren waar wat is. Vloggen , Bloggen en een vorm
zoeken voor voorlichting. De aanmeldingen voor het 10 jarig lustrum komen binnen.
Er komt nog een feest voor Leerlingen en medewerkers. Mevr.Forstman stopt bij het
ouderpanel en MR, haar zoon gaat naar een andere school. Dhr.J.Scheurwater en
Dhr.M.Peters zullen gepast afscheid nemen
2 Notulen 16 November
De notulen worden vastgesteld. Dhr.J.Scheurwater gaat samen met Dhr.M.Peters de
Soml mazl procedure nog bespreken. En stuurt het vakantierooster door.
3 Jaaragenda 2016-2017
Er zijn vragen over verschuivingen welke niet zijn vastgelegd in de jaaragenda.
Dhr.M.Peters geeft aan dat verschuivingen moeten kunnen, dit kan soms niet anders.
Het team doet dit dan onder eigen verantwoordelijkheid. Hier moeten we wel alert
op blijven.
4 Het W.M.S. regelement moet worden vastgesteld. Er zal bestuurlijke vastlegging
namens het bevoegd gezag plaatsvinden (mundium).
5 Website is geactualiseerd
6

Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan is net binnen en zal worden door gestuurd.

7 Begroting
De begroting vanuit de marap: begroot 172838 , realisatie 237265, afwijking 64425.
Dit komt door bijvoorbeeld de Mavo . Het bestuur heeft hier al actie op ondernomen.
8 De invoering van de profielen past in de examenperiode. Het kost nu extra
commitment : nu investeren daarna minder pieken. De voorbereidingen lopen en de
voordelen gaan we bereiken.
9 Bereikdiagnose
Er zal meer uiting aan missie visie en kernwaarden worden gegeven, dit door sturing
en opleiden van medewerkers. Dit alles in een informele sfeer en met behoud van
goede relatie.
10 Pilot corvee
Dhr .M.Peters, dit is gestart en de bewustwording werkt.
11 Huisvesting
Verplaatsing Mavo/gevolgen Niekée. Antw : Het doel is alle mundium leerlingen
gebruik te laten maken van alle faciliteiten . In het huisvestingsplan staat dat eigen
cultuur behouden en faciliteiten zowel financieel als op talent voorop staat.
Agora is effectief gehuisvest op Niekée er wordt wel onderzocht of er een
mogelijkheid is voor een dependance is.
12 Boekenfonds gelden;
Het blijkt dat er bij Soml nog boekenfondsgelden op de plank liggen, dit zijn private
middelen, voor besteding (aan leermiddeln) moeten ouders toestemming geven.
De vraag is of ideeën zijn voor besteding van deze gelden. De Directie heeft daar wel
ideeën voor als duidelijk is wat er te besteden is, zal er een plan opgesteld worden.
13 Schooljaar 2017-2018
De directie heeft voornemens de traditionele belemmeringen op te heffen. Het
afschaffen van de roosters en traditionele lessen lijkt een goed plan. Van goed naar
beter gaat alleen als groep.
13 Rondvraag
Dhr.J.Scheurwater : doen de VMBO leerlingen van Agora dit jaar CSPE examen?
Dhr.M.Peters : Ja. (Bij het vaststellen van dit verslag op 8 februari 2017 is het
antwoord inmiddels NEE geworden)
Dhr.S.Drummen : Binnen het MT zullen ook verschuivingen gaan plaatsvinden.
Leerling Finn : Het was interessant.
Sluiting 17:51 uur

