Notulen MR
23-10-2018
Vastgesteld: 4 december 2018
Aanwezig: Dhr. J. Fasen (FAS) , Dhr. J. Scheurwater (SCW), Mevr. A. Brentjens (BNN),
Mevr. L.Bouwels (BOU), Dhr. W. Van Rijt (RIJ), Finn Pisters (FIP), Dhr. M. Gelissen (GEL)
Afwezig: Dhr. R. van Balkum (BAR), Dhr. R. op het Roodt (ROO)
1.Opening/ Mededelingen
Agenda is vastgesteld.
Vergaderplanning is vastgesteld.
Mededelingen directie
Zojuist uitnodiging verzonden per mail naar alle leraren van Niekée voor een
teambijeenkomst op 1 november 2018.
Is deze bijeenkomst al zichtbaar in jaarplanner?
BOU - noteert deze in de google-agenda
Word een samenvatting van deze bijeenkomst gedeeld met het afwezige personeel?
FAS – de slide show kan gedeeld worden.
Mededelingen Ouders/Ouderpanel
Niekée
Agora
Mededelingen leerling geleding
(schoolparlement/ vacature leerling Niekée)
FIP - geen mededelingen.
Graag begeleiding voor leerling geleding + nieuwe lid/leden.
FAS pakt dit samen met FIP op.
2. Concept Notulen 12-6-2018
Notulen is vastgesteld.
3. Vergaderplanning 18-19 (Bijlage)
Vergaderplanning is vastgesteld.
4. Veiligheid
- Incident KEC “ evaluatie”
GEL - goede en snelle communicatie naar ouders geweest
BNN – snelle communicatie vanuit politie richting ons ontbrak

- Ontruimingsplan / oefening / evaluatie”
BNN - terugkoppeling van Annie (ARBO): alles rustig en goed verlopen. Kleine punten
doorgenomen met de nieuwe bhv-ers.
- Toezicht
BNN - Positief merkbaar dat er meerdere docenten zichtbaar zijn in de overblijfruimtes.
5. Evaluatie MR training 2 oktober 2018
GEL heeft deze training bezocht in Echt. Goede en duidelijke informatie gekregen.
Momenteel nog bezig om de laatste informatie door te nemen.
6. Medezeggenschapstructuur (2 bijlagen)
- Medezeggenschapstatuut (school) vaststellen
SCW - door SOML opgesteld om alles op een lijn te krijgen.
Op deze manier komt zal er van elke locatie afgevaardigden van iedere locatie aansluiten
bij de GMR.
Schooljaar 18-19 vanuit Niekee/Agora afgevaardigden FIP en SCW.
Medezeggenschapstatuut is vastgesteld.
- Huishoudelijk regelement vaststellen
SCW - wat wijzigingen in de format aangepast. Dient iedere 2 jaar te worden herzien &
vastgesteld.
Huishoudelijk regelement vastgesteld.
7. Jaaragenda
RIJ - Barcelona-uitwisseling oktober slecht gecommuniceerd naar andere collega’s.
- Amazing Afternoon
FAS - besloten om 28 november 2018 te laten vervallen.
Nieuwe datums woensdag 12 december 2018 & woensdag 16 januari 2019.
Op deze manier een goede aansluiting op de Open Avond.
- Open Avond-Dag / Niekee / Agora
FAS - geen nieuw besluit genomen om hier een nieuwe invulling aan te geven.
RIJ - projectgroep opstellen hiervoor een optie?
FAS gaat hier tijdens de 1 november bijeenkomst een oproep naar doen.
- Ouder-Community-avonden
SCW - zijn deze al ingevuld?
De onderbouw- en Agora community-avonden staan genoteerd in de google-agenda.
RIJ - de bovenbouw heeft keuzeavonden.
- Roostervrije-dagen leerlingen schooljaar 18-19
Leerling heeft:
• 55 vakantie
• 4 feestdagen
• 12 roostervrije dagen: waarvan 5 roostervrije en 7 organisatiedagen (van de 7
mogen er maximaal 6 om de vakantie worden gepland)

SCW - deze datums zouden voor de ouders zichtbaar moeten zijn in bijv. een schoolgids.
RIJ - organisatie dag misschien een optie voor Suikerfeest / Offerfeest, is misschien
hiervoor een optie.
FAS bespreekt dit in het MT.
8. Jaarverslag 17-18 (Bijlage) vaststellen
Jaarverslag is vastgesteld.
9. Organisatie
- Participatiewet
SCW - gevolgen voor huidige medewerkers?
FAS – nee
- Regeling vertrouwenspersoon (concepten)
• intern (bijlage)
• extern (bijlage)
• route (bijlage)
SCW - SOML had tot nu toe een regeling met eigen vertrouwenspersonen. Ze gaan nu met
het landelijke “ regeling” mee. Hierdoor komt er vanuit de GMR een opmerking : men zou
als vertrouwenspersoon hierdoor nu wel informatie moeten doorgeven aan de directie.
Vertrouwenspersonen vanuit SOML hebben hier moeite mee.
MR stemt hiermee in.
GEL - hoeveel hier intern?
2 personen
- Communicatie/informatie
• website
FAS - gaat op de schop, contact met ouder van leerling. Traject: momenteel bezig met
indeling/invulling geven. Voor 1ste Amazing Afternoon (eind november) af.
RIJ - worden er dingen in meegenomen zoals PTA’s en andere belangrijke stukken?
FAS – ja.
• schoolgids
Word meegenomen in website.
• PTA’s Niekée/Agora
Niekée PTA’s en examenreglement zijn tijdig naar inspectie gestuurd.
Voor de Agora PTA’s is uitstel gevraagd. Dit omdat er meerdere vormen van PTA’s zijn
aangeleverd door de experts. Dit doordat de experts op verschillende locaties werkzaam
zijn. Deze worden eerst omgezet naar een Agora-layout.
RIJ – Zit er verschil zitten tussen de PTA’s van Niekée & Agora?
FAS – Ja
RIJ – Mag dit?
FAS – Ja, maar moet dan wel benoemd worden.
FAS - Notitie voor volgend jaar: MR moet volgend jaar hier ook mee instemmen!

• Heldere, eenduidige en verbindende communicatie
GEL - communicatie dient eerder en duidelijker verstrekt te worden bijv. informatie start
schooljaar.
- Technieklokalen/Ateliers
Inzet & beheer
Op de maandagen wordt momenteel door een ouder van Agora de werkplaats
opengesteld.
FAS – Invulling inzet wordt iets voor het nieuwe begrotingsjaar. Heeft prioriteit maar
eigenlijk is er geen ruimte in begroting.
10. Koers 18-19
- Schoolplan 18-19
FAS - Een schoolplan Niekée/Agora geen 2 aparte. Pas schrijven als we de 1 november
2018 bijeenkomst achter de rug hebben i.v.m. input die daaruit voorkomt.
- Profielen MVI / D&P / PIE (leerjaar 3)
GEL – gaan we nog meer profielen aanbieden?
FAS – ja, Z&W (Zorg en Welzijn), HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)
11. Agora 18-19
- Schoolplan 18-19
Zie antwoord punt 10.
- Pedagogische-klas
Initiatief SOML om havo/vwo leerling te werven voor opleiding tot docent.
Kennismaking heeft plaatsgevonden. Wordt vervolgd met verdiepende sessie.
12. Begroting 2018
- Formatie ( overschrijding oplossing?)
2fte overschreden
1fte dekking doormiddel akkoord voor TENDO-groep van Agora.
1fte dekking door de vrijgekomen vacatures niet in te vullen.
Is er in zicht of er mensen met pensioen gaan?
FAS – nog niet zichtbaar of collega’s werkvermindering willen of een regeling zullen
treffen.
Een deel zieke collega’s, hiervan word een deel wel en deel niet vervangen. Hierdoor
werkdruk bij collega’s hoger.
FAS - word benoemd in bijeenkomst 1 november 2018. Willen volgend jaar dit
voorkomen door formatie anders in te richten.
- Materiaal (proces beheer)
Proces is opgestart. Meerdere personeelsleden bij betrokken om een beter beeld te
krijgen.
13. ARBO / RIE
- Inzage RIE / Stand van zaken
BNN - vandaag zijn de lokalen met een elektriciteit/gas-aansluitingen in het gebouw
gecontroleerd.
Binnenkort met S. Schmitz om de tafel om de rest door te nemen.

14. Rondvraag
GEL - hoe bereiken we de niet sprekende Nederlandse ouders in de regio?
RIJ - in het verleden in de avonden georganiseerd in de moskee, hierbij was de opkomst
niet hoger dan wanneer deze avonden plaatsvonden op de school zelf.
GEL - wanneer vergadert het ouderpanel?
SCW - vraagt of THO even contact met GEL opneemt.
BNN - valt op dat het voor docenten niet duidelijk is wat leerlingen wel of niet mogen
wanneer zij toezicht houden. Kan er wat worden opgesteld zodat de leerlingen en
docenten hiervan duidelijk op de hoogte zijn.
BNN bespreekt dit met HIN.
15. Sluiting
Sluiting vergadering om 18.00 uur.

