Notulen MR
10-04-2018
Vastgesteld:12 juni ’18
Aanwezig: Dhr. M. Peters (PET) , Dhr. J. Scheurwater (SCW), Mevr. A. Brentjens (BNN),
Mevr. L.Bouwels (BOU), F. Pisters (Finn), Dhr. W. Van Rijt (RIJ), Dhr. R. van Balkum
(BAR), Dhr. M. Gelissen (GEL)
Afwezig: Dhr. R. op het Roodt (ROO)
1.Opening / Mededelingen
Agenda is vastgesteld.
Agora per 1-1-2018
Agora valt per 1-1-2018 onder de zeggenschap Niekée.
GEL- heeft dit nog gevolgen voor de samenstelling van de MR?
SCW - niet direct, echter een leerling van Niekée zou kunnen worden toegevoegd.
- Mededelingen van de directie
Aanmeldingen schooljaar 2018-2019
13 maart: 23 Niekée & 89 Agora aanmeldingen.
Aantallen zijn in de loop de weken weer veranderd.
Totaal van 112 leerlingen op 13 maart 2018. Men spreekt dan van een goed aantal
aanmeldingen. Echter door verschuiving van het aantal Niekée naar Agora heeft grote
impact op school en de formatie.
Men ziet graag in de toekomst weer een gelijke optrekking van nieuwe aanmeldingen.
GEL - Reclame bij basisscholen buiten het voedingsgebied mogelijk?
Geplande centrale voorlichtingsavonden worden gegeven door MT-leden bij de
basisscholen. Men kan echter zich tijdens de avonden niet als school profileren maar
men geeft uitleg over het VO in deze regio.
Op andere momenten profileert het MT zich binnen dit voedingsgebied bij de een klein
aantal basisscholen wel. Dit is dan op uitnodiging van basisschool en i.o. met het POVO.
Mededelingen leerlingegelding
1ste vergadering SP op 10-4-2018 plaatsgevonden. Punten van deze vergadering:
• Kantine niet dicht tijdens de ramadan
• Buiten meer recreatie gewenst (er word een basketbalnet geplaatst. Bij succes zal
er gekeken worden nog meer recreatie mogelijkheden).
• Muziek tijdens de pauzes gewenst. Onder beheer van een paar leerlingen. Men zal
dit verder uitwerken.
Vacature leerling geleding
-

SP Voortgang
SCW – SP gevuld met leerlingen uit ieder leerjaar?
Finn – nee, momenteel 4 Agora en 1 Niekée leerling.
PET – eerst een goede basis met deze groep daarna word er in het begin van het nieuwe
schooljaar opnieuw gekeken naar eventuele nieuwe leden.
2. Concept Notulen 30 januari 2018
Functiebouwwerk
Locatiedirecteuren bij elkaar gezeten. Beeld versimpeld LB/LC/LD op de verschillende
docentrollen en dit inzichtelijk gemaakt in overeenstemming tussen de
locatiedirecteuren. Nu dient er nog gekeken worden naar wat een goede functiemix is
voor alle scholen, zodat dit in een gemeenschappelijke lijn gebeurt.
Daarna advies richting CvB.
BAR- wanneer vervolgafspraak hierover?
PET- nog dit schooljaar.
Notulen is vastgesteld.
3. Jaaragenda 17-18
Reis Marrakesh / Perugia / Barcelona
Reis naar Marrakesh (groep 1) en Perugia staan gepland voor de meivakantie. Het
retour bezoek van Barcelona vind deze week (15) plaats. Eind juni vertrek Marrakesh
groep 2.
Vanuit school in Tbilisi verzoek voor internationaliseringsbezoek. Hier word verder
naar gekeken.
RIJ – zijn er nog subsidie mogelijkheden?
Stichting vereist een doorlopende lijn van activiteiten en bijbehorende zaken. Wanneer
dit weer het geval is kunnen we weer een subsidie aanvragen. Aangezien we graag weer
internationaliseringactiviteiten weer schoolbreed willen gaan doen zal dit dan ook weer
worden gedaan.
Werkmiddagen
Werkmiddag gaan door op woensdag 30 mei en dinsdag 21 juni 2018.
Examens
4. Begroting 2018
Eventuele aanpassingen
PET geeft aan dat deze niet word aangepast.
GEL - hoe lang houdt SOML negatief draaien vol?
Scenario’s ingesteld voor krimp in plattelandsgebieden.
Het bedrag wat negatief word gedraaid zal verschillen tussen 500.000 en 2 miljoen.
Zoals het er nu uit ziet streeft men af op een te kort van een half miljoen op 5 jaar tijd.
Daarom probeert men nu al het te kort van de begroting van dit jaar te bepreken.

5. ARBO RIE
Stand van zaken / Plan van aanpak
PET op 9 april 2018 besproken met dhr. Crutzen.
Op alle onderzochten punten maatregelen geplaatst inclusief datums.
Diezelfde middag zijn deze voor het eerst besproken in het Platform Bedrijfsvoering.
Afspraken worden verwerkt in het “RIE-systeem” door dhr. Cruzten.
Opbrengsten hiervan levert PET aan bij volgende MR.
SCW- Wie gaat het beheren?
Nu samenwerking tussen BNN en PET. Wanneer ABA weer terug is hoe dit voortgezet
word.
6. Website Niekée
Stand van zaken
De prijs voor het systeem met combinatie intranet en extranet is een stuk
aantrekkelijker geworden. Rob Houben is hier momenteel mee bezig.
SCW – word hier in het nieuwe schooljaar vorm aangegeven?
PET – wanneer bij start nieuwe schooljaar er nog geen vorm aan is gegeven gaat men
verder kijken naar andere mogelijkheden.
7. Lestabellen 2018-2019
Standaard lessentabel
Lessentabel alleen ter garantie dat voldoende onderwijs kan worden aangeboden aan de
leerling.
Uitvoering per leerjaar (instemming ouders/leerlingen)
Instemming plaatsgevonden?
8. Schoolplan 2017-2018 (Stappenplan van Niekée 0.0): ontwikkelingen
- Per leerjaar: Leerlingvolgsysteem / Vakwerkplannen / PTA’s
SCW – bij invalles voor docent onduidelijk waar de leerlingen staan/mee bezig zijn
PET – binnen de onderbouwteams helder wat er moet gebeuren. Bovenbouw zit dat in
de lesstructuur die we traditioneel kennen. Bij ziekmelding in de ochtend is dit echter
moeilijk te regelen. Maar bij aanvraag verlof dient er op het aanvraagformulier te
worden ingevuld wat er tijdens de vervangingslessen dient te gebeuren.
SCW – is het voor ouders vaak onduidelijk hoe leerling ervoor staat?
GEL – Blij wanneer een oudergesprek gepland word. Maar moeilijk deze info vervolgens
te plaatsen bij een niveau.
- Agora
Ontwikkeling rond examen agora worden op 12 april 2018 besproken met Jan en
docenten o.a. overdracht werk Jan naar volgende personen.
Rob Houben is momenteel bezig inzichtelijk te krijgen hoeveel en op welk niveau
leerlingen examen doen in welk schooljaar bij Agora.

- Teamstructuur
PET – Verdeling zal zij:
Onderbouw
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Agora ( opsplitsing in 2 of 3 groepen)
RIJ – zal er een teamleider zijn per leerjaar?
PET – Nog niet geheel duidelijk. Wens is om per leerjaar een teamleider te plaatsen
(leerjaar 1 & 2 = 1 teamleider)
RIJ – komt er een teamleider bij Agora? Zo ja, word dit een uitbreiding of een nieuwe
functie?
PET – daar zijn we nog net over uit.
- Beheer technieklokalen
PET geeft aan dat deze op formatie van 2018-2019 staat.
Hij zal dit nog met THO en enkele collega’s bespreken. o.a. Hoe men zal gaan begeleiden,
hoe de ruimte word ingevuld, etc.
ROO - met zoveel leerlingen, past dit?
PET – zo plannen dat alle leerlingen hier zoveel mogelijk gebruik van kunnen maken
9. Privacy wetgeving
Functionaris aanstellen
Functionaris op SOML niveau aangesteld: Leon van Lare.
Taak valt binnen zijn huidige functie.
10. Leerlingstatuut / Regelement
Kanttekeningen van SCW worden meegenomen en worden verwerkt.
Statuut/Regelement is vastgesteld.
11. MR cursus HEYY 2 oktober 2018 (bijlage schooljaar 2018-2019)
Belangstelling onder leden aanwezig. SCW houdt dit voor men in de gaten.
12. Rondvraag
RIJ – geen mededeling directie over het ziekte verzuim personeel.
PET – dit is in beeld. Voornamelijk lang en veelvuldig verzuim.
13. Sluiting
Sluiting vergadering om 17.22 uur.

