Notulen MR
27-01-2021
Aanwezig: Mevr. E. van Hinsberg (HIN), Dhr. R. Coenen (COE), Dhr. R. op het Roodt
(ROO), Mevr. L. Bouwels (BOU), Mevr. A. Brentjens (BNN), Dhr. M. Gelissen (GEL), P.
Mevis (MEV), Dhr. J. Jakhjoukh (JAK), J. Schaefer (SCH)
Afwezig: Dhr. P. Crins (CRI)
1.Opening
2. Mededelingen
● Laatste stand van zaken omtrent Corona-aanpak
Mocht het kabinet beslissen om vanaf 8 februari alle leerlingen van het VO weer naar
school te laten gaan dan hebben de limburgse scholen collectief besloten om de week
tussen 8 februari en de aankomende carnavalsvakantie te overbruggen met digitale
lessen.
Half februari zal er opnieuw uitspraak worden gedaan rondom planning examens. SOML
verwacht een variant in vergelijking met vorig schooljaar.
COE zal buiten het MR overleg het punt rondom de LO cijfers oppakken.
● Nieuwe teamleider Niekée
Savas van der Bend, voorheen interim teamleider Niekée, is afgelopen Januari 2021
officieel benoemd tot teamleider Niekée.
●

Terugkoppeling inspectiebezoek d.d. 10/12/2020

We hebben op elk beoordeelde standaard, met uitzondering van de standaard
kwaliteitszorg, een voldoende gescoord.
De onvoldoende voor de standaard kwaliteitszorg heeft voornamelijk te maken met het
niet aanwezig zijn van een recent schoolplan, zorgplan, veiligheidsplan, etc.
De voldoende score die we uiteindelijke hebben gekregen van de inspectie is voorzien
van enkele verbeterpunten. Het voornaamste verbeterpunt is het up-to-date brengen
van deze plannen.
●

Voorbereidingen open dag

Er is, gezien de huidige corona maatregelen, gekozen voor een digitale variant. Gisteren
is door onze ondersteunende partij, AppArt, de sociale media kant uitgezet.
De digitale infomomenten van Agora, voor de geïnteresseerde leerlingen en ouders, zijn
vandaag gestart. Deze infomomenten zijn momenteel tot aan de carnavalsvakantie met
regelmaat gepland. Wanneer er een meer vraag is dan momenten, dan worden er
informatiemomenten toegevoegd

Bij slaging van deze infomomenten zullen deze, volgend schooljaar, als een extra middel
worden gebruikt bij nieuwe leerlingen en hun ouders.
De agenda is vastgesteld.
3. Concept Notulen 17-11-2020
De notulen zijn vastgesteld.
4. PTA-aanpassingen/aanvullingen
Net zoals vorig schooljaar zal door het ontbreken van het CSPE een nieuw PTA gemaakt
moeten worden. We hebben deze in december moeten aanleveren. Hiervoor is de opzet
van vorig schooljaar gebruikt.
De opzet van deze PTA’s zullen gebaseerd zijn op eerder afgenomen opdrachten. Op deze
manier kunnen er cijfers worden geregenereerd. Deze cijfers zullen dan tot een
examencijfer komen voor het profieldeel.
De PTA’s zijn goedgekeurd door de MR.
5. Protocol schorsen en verwijderen
De time out en schorsing liggen, zoals je het leest, dicht bij elkaar. Het verschil ligt
voornamelijk in de officiële melding die dient te worden gedaan wanneer een leerling
worden geschorst.
Het protocol schorsen en verwijderen is goedgekeurd door de MR.
Een SOML breed protocol zou ook mogelijk zijn. COE neemt dit mee naar de GMR.
6. Marap SOML 2020 - 3e kwartaal
Door het ontbreken van de bijlage is dit item verschoven naar het volgende MR overleg.
7. (Concept) Meerjarenbeleidsplan SOML
Enkele SOML scholen, vertegenwoordigd in de GMR, hadden een bezwaar. Dit punt was
het teveel aanwezig zijn van een Niekée-Agora gehalte in het document.
Uiteindelijk is het meerjarenbeleidsplan SOML toch goedgekeurd door de GMR, met de
kleine kanttekening dat het, het leren en begeleiden van kinderen standaard op de GMR
agenda komt te staan.
8. Memo cameragebruik
9. Naamgeving Wings
Inspectie heeft aangegeven dat er op veel fronten toch een afwijking is tussen Niekée
VMBO en Agora. Het leek hun logischer om Niekée VMBO als Agora onder een apart
brinnummer onder te brengen. De voornaamste reden hierbij waren de verschillende
metingen tussen beide stromingen.
De directeur heeft omtrent de 2 aparte brinnummers overleg gehad met het bestuur. Zij
geven aan niet akkoord te gaan met de opsplitsings van de stromen onder 2
brinnummers. De voornaamste reden is dat het te kleine eenheden worden. Dit is bv
voor de indicatoren van de inspectie nadelig.

Het CvB heeft ingestemd met de naamswijziging Wings. Deze naam zal voornamelijk
gebruikt worden voor het gebouw waarin zich Niekée als Agora zich bevindt.
De MR heeft ingestemd met de naamgeving Wings.
10. Rondvraag
11. Sluiting
Sluiting vergadering om 16.52 u.

