Notulen MR
19-02-2019
Vastgesteld:
Aanwezig: Dhr. J. Fasen (FAS) , Dhr. J. Scheurwater (SCW), Mevr. A. Brentjens (BNN),
Mevr. L.Bouwels (BOU), Dhr. M. Gelissen (GEL), Dhr. R. van Balkum (BAR), Dhr. R. op
het Roodt (ROO), Dhr. Richard Coenen (COE)
Afwezig: Dhr. W. Van Rijt (RIJ), Finn Pisters (Finn)
1.Opening / Mededelingen
Agenda is vastgesteld.
Verkiezingen MRP
Richard Coenen en William van Rijt hebben zich (her)kiesbaar gesteld.
Door het gevraagde aantal zijn zij beide aangesteld.
Wie neemt voorzitterschap over?
Waarschijnlijk W. van Rijt.
Evaluatie AA / Open avond & dag
ROO / GEL: Open- Niekée / Agora positief ontvangen, duidelijk meer ruimte, goeie
doorstroom en veel ruimte en tijd om vragen te stellen.
SCW – goed georganiseerd.
Mededelingen directie
Door de verschuiving van datum is het helaas niet mogelijk voor een teamleider om aan
te sluiten bij deze MR-vergadering.
Mededelingen Ouders/Ouderpanel
Niekée / Agora
GEL – verschillende ouders zijn afgehaakt bij de ouderraad van Niekée.
Wie neemt de begeleiding van het ouderpanel Niekée over van G. Thoolen.
Momenteel word dit opgenomen door J. Fasen
Is er een verschil tussen het ouderpanel van Agora & Niékee?
Ja, bij agora zijn er echt 2 verschillende takken: de ouderparticipatie en het ouderpanel.
Graag willen we dit ook doorzetten bij Niekée
Mededelingen leerling geleding
(schoolparlement / vacature leerling Niekee)
2. Concept Notulen 4 december 2018
Notulen volgt per mail via SCW.

3. Jaaragenda
• Inschrijfdagen
Maandag 11 maart en dinsdag 12 maart 2019.
• Planning examen AVO: BB/KB CSPE
Zijn deze datums toegevoegd aan de google-agenda?
Ja.
4. Onderwijs
• Lessentabel 19-20: atelier vanaf leerjaar 1 (bijlage; instemming)
Onderbouw: 3 kernvakken + LO – worden centraal geroosterd
Daarnaast nog AVO-vakken met notitie (p), die de docenten invulling geven op basis waar
een leerling mee bezig is in de werkplaats.
Bovenbouw: verhoging uren keuzevakken (NA, DU, BI, etc.)
Onder- en Bovenbouw 2 coach-uren.
MR heeft ingestemd met de lessentabel 19-20.
• Aanpassing lestijden 19-20 (instemming)
Onder- en bovenbouw bij Niekée starten beide om 08.30 uur.
Agora zal blijven starten om 9.00 uur.
MR heeft ingestemd met de lestijden 19-20.
5. Organisatie
• Communicatie/informatie
FAS – vandaag is M. Smit aangesteld als webmaster van www.niekee.nl
De onderstaande punten zullen nu met M. Smit worden besproken en worden toegevoegd.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevoegdgezag
Leerlingstatuut
Schoolgids
Medewerkers/ functie/ teamleider
ZAT
Dyslexie
Regels /Roken / etc.
Agenda

6. Koers Niekée 19-20
• Schoolplan 19-20
Bijeenkomst gehad met een kopgroep van medewerkers. Terugkoppeling hiervan richting
de rest van het team vind komende donderdag 21 februari plaats. Daarna zal dit met het
gehele team weer worden opgepakt tijdens de studiedag op 1 maart 2019 om het geheel
verder uit te werken.
• Continuïteit onderbouw
SCW – veel wijzigingen in personeel en lesprogramma.
GEL – terugkeer van rust is gewenst bij ouders en leerlingen.
•

Professionalisering; Coaching

7. Agora 19-20
• Schoolplan 19-20
Door de vele aanmeldingen voor de MeeDoeDagen is het de vraag wanneer zich dit omzet
in daadwerkelijke aanmeldingen of wij deze leerlingen allemaal kunnen plaatsen en
tevens de kwaliteit kunnen borgen.
• Aanpassing lestijden; instemming
MR heeft ingestemd met de aanpassingen van lestijden.
• Professionalisering Agora leraren
P. Crins / S. Oonk / T. Slot zijn met deze ontwikkeling bezig.
Binnen SOML is deze vraag ook uitgezet. Momenteel lopen er ook medewerkers van
andere locaties mee bij Agora.
8. Begroting
Concept begroting 2019 uitleg
Komt er nog een terugkoppeling welke regelingen door CBV zijn gehonoreerd.
FAS – dit volgt, deze datum is door SOML een maand opgeschoven
9. ARBO / RIE
Inzage RIE / Stand van zaken
BNN samengezeten met S. Schmitz, druk bezig om zoveel mogelijk taken af te handelen
in volgorde van prioriteit.
Veiligheid ateliers: werkkleding / werkschoenen leerlingen
Wanneer dit door de school dient te worden aangeschaft is het misschien een optie om
dit mee te nemen bij de ouderbijdrage.
10. Rondvraag
Momenteel is er nog veel overlast van rokende leerlingen.
FAS – tijdens het bovenbouw overleg is er geopperd om met de rokende medewerkers
met rokende leerlingen in gesprek te laten gaan zodat er afspraken vastgelegd kunnen
worden.
Hoe staat het met de opvang van het terugkerend bezoek vanuit Barcelona?
COE – weinig reactie naar aanleiding email richting ouders. Dit word aankomende vrijdag
besproken.
Zijn er kosten verbonden voor ouders/leerlingen aan de bibliotheek hierop school?
Nee
Is ons zorgteam geprofessionaliseerd genoeg in begeleiding hoogbegaafde leerlingen?
FAS – momenteel niet, men is bezig met een subsidieaanvraag om begeleiding hier in te
krijgen.
SCW is aftredend, hierdoor is er ook geen aansluiting vanuit Niekée bij de GMR, wie neemt
dit op zich?
SCW – Finn zal hierbij nog aanwezig zijn, dit word verder opgepakt bij volgende MR.
11. Sluiting
Sluiting vergadering om 17.45 uur.

