Notulen MR 19-04-2017.
Vastgesteld 22 juni ’17

Aanwezig: Dhr. M. Peters, Ouders: Mevr. M. Hofman, mevr. A. Buit ( ouder van
agora leerling schuift aan als toehoorder), Leerling: Robin Zwart, Finn Pisters,
Mevr. A. Brentjens, Dhr. J. Scheurwater, Dhr. W. Van Rijt ( komt later), Dhr. W.
Meusen.
Afwezig: Dhr. S. Drummen..

1.

Opening en mededelingen.
Opening door dhr. J. Scheurwater.
Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder mevr. A. Buit, ouder Agora
als toehoorder van de vergadering.
Mededelingen van de locatie directie.
Aanmeldingen: men is tevreden.
Niekee : 65 leerlingen.
Agora

: 47 leerlingen.

Examens: lopen al een hele tijd. Het gaat best goed en de leerlingen
worden op tijd geïnformeerd over extra lessen.
Opvallend is dat de examens bijna niet te plannen zijn.( vanuit den
Haag) Voorstel directies: bestuur moet via V.O. raad actie ondernemen.
Huisvestiging Mavo: Dhr. M. Peters geeft uitleg n.a.v. brief.
Conclusie: men is afhankelijk van de gemeente. Wachten op groen licht
om verdere acties te ondernemen.
Vacature oudergeleding: er is een vacature voor de ouders.
MRP verkiezingen lopen. Morgen is de uitslag.
Positie ouderpanel Agora in Medenzeggenschapsraad:
Dhr. J. Scheurwater geeft uitleg. Binnen de MR vergaderingen gaat het
meestal over personeelszaken.

Vraag Mevr. A. Buit: Hoe kunnen wij, als ouders van Agora leerlingen,
meer verbinding krijgen met de MR?
Besloten is nu dat er een werkgroep gaat kijken hoe men dit zou kunnen
doen en wat de mogelijkheden zijn.
-Mededelingen leerlingengeleding .
- Geen mededelingen.
Vacature leerling geleding:
Robin Swart neemt volgend jaar afscheid van de MR. Hierdoor ontstaat
een vacature voor leerling.

2.

Concept notulen 08-02- 2017.
Concept notulen worden gecorrigeerd en aangevuld.
Zij worden geaccordeerd.

3.

Jaaragenda 16-17 concept.
Uitslag 2e tijdvak is een week verschoven. Hierdoor is Diploma
uitreiking verschoven naar 6 juli 2017.
MR vergadering van 21 juni wordt verplaatst naar 22 juni 2017.

4.

Vacatie vergoeding Ouder- Leerling geleding.
Dhr. J. Scheurwater geeft verder uitleg. Voorheen was er geen
vergoeding. SOML breed is in een statuut vastgelegd dat de vergoeding
per vergadering € 30,- is, met terugwerkende kracht vanaf augustus
2016.

.

5.

Drugs problematiek ( plan van aanpak)
Bij de vijver voor de school is gebleken dat men vaak handelt in
softdrugs. Politie is er van op de hoogte.
Heeft de aandacht. Leerlingen die worden verdacht van drugsgebruik,
worden naar huis gestuurd. ( voor eigen veiligheid)

6.

Veiligheidsplan( bijlage) vaststellen.
Veiligheidsplan is opgesteld door Dhr. G. Thoolen en wordt door MR
goedgekeurd.

7.

Procedure M@ZL ( bijlage) ( instemming).
Dhr. M. Peters geeft uitleg over formulier.
MR stemt in.
.
8. Schoolplan 17-18 ( stappenplan naar Niekee 0.0).
Dhr. M. Peters geeft uitleg a.d.h.v. PowerPoint presentatie. ( zie
Intranet).

9. Invoering profielen.
. Organisatie Keuzevakken schooljaar 17-18.
Keuzevakken zullen nog moeten worden aangeboden. Ook voor Agora.
( GT).
Voor Niekee: 21 juni zullen de voorstellen worden voorgelegd aan de
MR. ( 9 keuzenvakken per periode).
. Examens leerjaar 3.
Schema’s krijgen nu vorm.

10. Maatschappelijke stage.
Voorheen verplicht. Wel belangrijk maar heeft geen vorm
gekregen.

Veel projecten geven al vorm aan maatschappelijke stage.
Leerlingen komen met voorstellen en ideeën en daarmee gaat men
aan de slag.
Heeft de aandacht.

11.

Rondvraag.

Dhr. V. Rijt: we hebben binnenkort hecht 10 jarig bestaan van
Niekee. Komt er een feestje voor leerlingen en personeel?
Heeft de aandacht.

12.
Sluiting.
Sluiting vergadering 17.50 uur.
Notulist: dhr. W. Meusen

