Notulen MR
20-06-2019
Vastgesteld:
Aanwezig: Dhr. J. Fasen (FAS), Mevr. A. Brentjens (BNN), Mevr. L.Bouwels (BOU), Dhr. R.
van Balkum (BAR), Dhr. R. Coenen (COE), Dhr. R. op het Roodt (ROO), Finn Pisters
(Finn), Dhr. M. Gelissen (GEL)
Afwezig: Dhr. W. Van Rijt (RIJ)
1.Opening / Mededelingen
De agenda is vastgesteld.
2. Concept Notulen 19-02-2019 & 09-04-2019
Beide notulen zijn vastgesteld.
3. Mededelingen t.a.v. jaarplanner restant schooljaar
Op woensdag 26 juni zal er nog een community-avond plaatsvinden voor Community 2
van Agora.
De toetsweek van Niekée voor leerjaar 1, 2 en 3 duurt tot en met woensdag 26 juni.
Donderdag 27 juni zullen de onderbouw Niekée leerlingen naar Phantasialand gaan.
Vrijdag 28 juni zullen de eerjaar 3 Niekée leerlingen naar de Efteling gaan.
Vrijdag 28 juni zal Agora community 1 & 2 naar Phantasialand gaan.
Maandag 1 juli zullen in de ochtend de rapporten worden uitgereikt aan de Niekée
leerlingen. Vervolgens zal er een sportactiviteit plaatsvinden bij het zwembad. Dit is voor
zowel Niekée en Agora leerlingen.
4. Mededelingen t.a.v. organisatie nieuw schooljaar (profielen Niekée)
Remco geeft aan dat de profielafdelingen momenteel voornamelijk bezig zijn met de start
van het schooljaar.
130.00. COE, hoe gaat je dit waarborgen
BAR - AVO te integere in de profielen
Richard - Hoe ziet het rooster voor 2019-2020 eruit? Is het volgend schooljaar heel
complex door de combinaties van de profiel-, en AVO-vakken?
Jan – Nee, het ziet er redelijk simpel uit. Dit is gisteren ineengezet door Advitrae in overleg
met J. Jakhjoukh.
Richard - Zullen de keuzedelen bij Niekée volgend schooljaar ook afgerond worden via
een stage, zoals dat dit schooljaar bij Agora is gebeurt?
Remco – Ja, maar dan in de vorm van een lint stage. Waarschijnlijk zal dit starten in de 2de
periode.
Raymond – Er is een keer gezegd dat bij een te kort aan experts er eventueel gekeken kan
worden bij een van de andere Agora scholen. Gaat die samenwerking ook gebeuren?
Jan – Afgelopen maandag zijn er afspraken gemaakt met Agora Liemers. Die nog voor de
vakantie van kracht zullen gaan. Een van die afspraken is het gebruik van een digitale tool
die zij gebruiken. We zouden deze graag gebruiken voor vakken met kleine aantallen.
Finn - Wat zullen de Agora leerlingen van deze uitwisseling gaan merken?

Jan - Bijv. een les Filosofie op het scherm in de collegezaal van een docent Filosofie, via
een internetverbinding, uit bijvoorbeeld een school in Culmeborg.
5. Personeel / Overformatie Niekée
De formatie is nagenoegen rond. We hebben momenteel een overformatie van 0,6fte. Die
momenteel niet opgelost zullen worden. Ondanks dat zijn we buiten de begroting
gebleven.
61,3 formeren en hier zitten we nu nog binnen.
GEL - hoe staat het met de aantallen van de nieuwe brugklas aanmeldingen?
Brugklas aanmeldingen - 37
Brugklas aanmeldingen - 69
GEL - Heeft dit hogere aantal invloed gehad om de formatie?
Jan - De aantallen hebben hier geen invloed op gehad . Wat wel heeft geholpen zijn de
SOML-regelingen en de personeelsleden die voor een andere werkkring hebben gekozen.
Remco – Heeft het CBV gekeken naar de mogelijkheid of deze SOML-regelingen verlengd
zullen worden naar volgend schooljaar?
Jan– Ja, dit was eenmalig aanbieding en zal volgend schooljaar niet opnieuw worden
aangeboden.
6. Voortgang aanpassingen in organisatiestructuur MT
De school zal in schooljaar 19-20 aangestuurd worden door een driehoofdige
schoolleiding. Eén directeur en twee teamleiders. Hierin wordt het MT ondersteunt door
een office manager en een extra functionaris. Deze functionaris zal bezig zijn met de
begeleiding van personeel en leerlingen op de werkvloer. Tevens zal deze functionaris
zich bezighouden met werving van leerlingen uit de wijk en de promotie hiervan.
Termijn huidige (interim) directeur loopt in december 2019 af. De zoektocht naar een
dit nieuwe directeur start begin schooljaar 2019.2020. Men zal eerst intern binnen
SOML zoeken.
Deze procedure zal als het volgt gaan:
•
•
•
•
•
•
•
•

opstellen van het conceptprofiel door het CvB
advies van de PMR inzake het profiel van locatiedirecteur
definitief vaststellen van het profiel door het CvB
interne werving van de locatiedirecteur
advies van de BAC van Niekée
voorgenomen besluit van benoeming door het CvB
advies van de PMR inzake de benoeming van de locatiedirecteur
benoeming van de locatiedirecteur door het CvB

Remco – Zullen deze BAC-leden worden aangewezen?
Jan – Ja, deze worden aangewezen vanuit het MT.
GIL – Wanneer hoop je over deze zoektocht enige duidelijk te hebben?
Jan – Het streven is hierbij 1 oktober 2019.

7. Terugblik examens Niekée en Agora
Niekée zal naar alle verwachting uitkomen op een percentage van 97% geslaagden.
Niekée had dit jaar 113 leerlingen examenleerlingen waarvan er 3 zijn gezakt.
Agora heeft dit jaar 24 examenleerlingen. In het 1ste tijdvak zijn er 12 leerlingen geslaagd.
Naar alle verwachting zullen dit na het 2de tijdvak 18 geslaagde leerlingen zijn.
24 leerlingen 8 op een hogere niveau. 30 % landelijk 16 %
Richard – De PTA’s agora zijn afgelopen jaar zeer minimalistisch opgesteld. Worden deze
PTA’s voor volgend jaar weer aangepast?
Jan – Ja
graag meer 1.40.00
8. Inspectie bezoek
Kritisch onder de loop genomen.
Vandaag hebben we een themaonderzoek gehad van de inspectie naar het 'zorgvuldig verloop
van toetsing en afsluiting' hier op Niekée. Zowel voor Niekée-vmbo als voor Agora.
We konden één van de volgende oordelen krijgen: 1. voldoende zonder verbeteropdracht, 2.
voldoende met verbeteropdracht, 3. onvoldoende met verbeteropdracht.
Uiteindelijk hebben we vandaag een voldoende zonder verbeteropdracht gekregen van de
inspectie!
De inspectie acht de kans op onregelmatigheden rondom het schoolexamen op
Niekée verwaarloosbaar klein tot niet
9. Rondvraag
GIL - Hebben naar aanleiding van de mail nog ouders aangemeld voor de ouderraad. Door
aftreden staat de teller nu op 3.
GIL - Agora ouderpanel is na vertrek ouders examenleerlingen afgeslankt na 3 leden.
Raymond - Deze 3 leden zullen bij startschooljaar dit oppaken.
Richard – Volgende MR in beeld brengen hoe lang iedereen lid is van de MR ivm
verlenging of aflopen termijn.
10. Vaststellen nieuwe datum eerste overleg schooljaar 19-.20
Richard zal tezamen met deze notulen een datum voorstel doen voor de volgende MR.
11. Sluiting
Sluiting vergadering om 17.30 u.

