Notulen MR
17-12-2019
Vastgesteld:
Aanwezig: Dhr. J. Fasen (FAS), Dhr. R. Coenen (COE), Dhr. P. Crins (CRI), Dhr. J.
Jakhjoukh (JAK), Dhr. R. op het Roodt (ROO), Dhr. M. Gelissen (GEL), Finn Pisters (Finn)
Afwezig: Mevr. L. Bouwels (BOU), Mevr. A. Brentjens (BNN)
1.Opening / Mededelingen
De agenda is vastgesteld.
2. Concept Notulen 20-06-2019
Het delen van informatie van de ouderavonden kan bijvoorbeeld via een Google Drive
document. Deze drive (bestanden) kunnen wij vervolgens delen met ouders/verzorgers.
Er is nog steeds niet genoeg pauze toezicht. Is het mogelijk om dit bij Agora onder de
aandacht te brengen?
JAK geeft aan dat hij het gevoel heeft dat er eigenlijk minder rotzooi is.
COE geeft aan dat het pauze-toezicht nu vooral verloopt op eigen titel. We missen hier de
leidende hand van het MT.
De notulen zijn vastgesteld.
3. Medewerkers TevredenheidsOnderzoek (MTO)
COE is niet op de hoogte van het MTO onderzoek en de bijbehorende document. Via het
CvB heeft hij namelijk begrepen dat deze bewuste documenten gedeeld mochten
worden.
FAS - Het MT zal de cijfers wel nog delen, maar dan wel binnen de context waarin
Niekée zich op dit moment bevindt.
4. Memo extra inzet Rijksmiddelen
Zijn er extra middelen ter beschikking voor Niekée? Zo ja, hoe worden deze ingezet?
Worden er bijvoorbeeld projectgroepen gemaakt?
Nee, de middelen worden ingezet om de weg die is ingeslagen steviger in te zetten en te
versterken. Dit door middel van didactisch coachen en het beter inzetten van de
werkplaatsen. Het koppelen van de AVO-vakken aan de werkplaatsen kan nog steviger
op Niekée VMBO. Het budget is om het budget van Niekée te vergroten cq. Agora, Niekée
VMBO en werkplaatsen. We gaan niks nieuws doen met het geld, maar dat wat in gang is
gezet gaan we goed afronden.
5. Concept meejarenbegroting SOML
De meerjarenbegroting van SOML is besproken en die van Niekée in het bijzonder. De
schoolleiding van Niekée heeft een taak om de begroting de komende jaren sluitend te
krijgen. De getallen die er nu staan vormen de basis van een school in opbouw. Extra
investeringen zijn dan nodig. Maar ook de groei van het aantal leerlingen. Daar zal op
gestuurd gaan worden.

Wanneer de aantallen van de nieuwe aanmeldingen bij Niekée tegenvallen, zal Agora
dan alsnog moeten groeien?
FAS - Nee
6. Marap
Binnen Agora is veel kortdurend verzuim.
FAS geeft aan dat hij dit niet terug ziet in Afas. Wanneer de collega’s dit na behoren en
op de juiste momenten doen krijgt het MT hier ook een beter beeld van.
Bij community 1 zou er een betere vervanging moeten zijn indien er iemand ziek is. Dit
staat bij community 1 op de radar. Echter loopt men dan tegen de geplande gesprekken
van de andere coaches aan.
7. Gerede procedure benoeming teamleider
Esther van Hinsberg wordt de nieuwe directeur. Dit geeft haar ook een stem in de
benoeming van de nieuwe teamleider van Niekée VMBO. Isolde van Zijl wordt de nieuwe
teamleider van Niekée VMBO en zal uiterlijk 1 februari 2020 starten op Niekée.
De gerede procedure komt niet transparant over. Het komt daardoor meer over als een
haastklus. Echter is er vaak maar 1 kandidaat
FAS - Dit is bij 5 SOML-scholen nu zo gebeurd. Het draagt bij om kansen te geven aan de
mensen binnen de (SOML) organisatie. De manier hoe het is gegaan kan inderdaad beter.
Dit wordt nog geëvalueerd in een directieberaad.
JAK - Wanneer er meerdere personen als gerede kandidaat voorgedragen zouden
worden zou dit beter zijn.
8. Vraag omtrent bezoek Qatar R. Houben
Docenten maken zich zorgen om het bezoek van Rob Houben aan Qatar. 2 vragen die
hierbij centraal staan zijn:
1) Heeft het Niekée veel gekost?
2) Waarom naar een land dat mensenrechten schendt?
FAS geeft aan dat dit geheel terechte vragen zijn.
1) Het heeft de school niet meer dan €140,00 gekost.
2) Agora werkt veel met landen in het buitenland. Rob Houben was in Finland en was in
aanraking gekomen met andere landen die bezig zijn met innoveren van hun onderwijs.
Qatar is bezig met onderwijsvernieuwing en hebben Rob Houben ter plekke uitgenodigd.
Agora moet blijven samenwerken in het buitenland. Het ethische aspect is een belangrijk
aspect in de vraag wie onze belangrijke partners moeten zijn. Wat dat betreft staat Qatar
ver weg van waar wij als Niekée voor staan. De reis zelf is niet het probleem, dit hoort bij
een stukje professionalisering. Niekée zal zondermeer geen geld aannemen van Qatar.
9. Rondvraag
Agora community 1 & 2 worden samengevoegd. Heeft de MR hier ook
beslissingsbevoegdheid in?
FAS meent van niet. Maar het is altijd goed als de MR hierin meegenomen wordt.
COE geeft aan dat dit gespreksonderwerp bij de volgende keer MR(P) wordt
geagendeerd gezien het tijdsbestek wat hiervoor nodig is.

GEL - Verzoek aan FAS om Esther van Hinsberg zoveel mogelijk te begeleiden.
COE geeft aan dat Jan niet helemaal weg gaat.
COE wil FAS bedanken voor de rust en deskundigheid die hij met ons heeft gedeeld.
FAS - Het was een genoegen om met de MR samen te werken.
10. Sluiting
Sluiting vergadering om 17.30 u.

