Notulen MR
17-11-2020
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), Dhr.
P. Crins (CRI), P. Mevis (MEV)
Afwezig: Dhr. J. Jakhjoukh (JAK), J. Schaefer (SCH)
1.Opening
Leerlinggeleding namens schoolparlement: J. Schaefer (Niekée VMBO) & P. Mevis
(Agora).

2. Mededelingen
● Momenteel zijn er 3 corona besmettingen onder onze leerlingen geweest. Ouders
en leerlingen zijn in alle 3 de gevallen geïnformeerd per e-mail.
● Andere schoollocaties van SOML geven aan dat momenteel het aantal
besmettingen oploopt. De GGD herkent het beeld. Er is een stijging te zien in het
aantal besmettingen in Midden- en Noord-Limburg.
● Bij Niekée VMBO is momenteel, door enkele personele thuiszitters,
bovengemiddeld lesuitval.
● De VO-raad wilt zo laat mogelijk beslissen wat er met de centrale examens gaat
gebeuren. Men heeft het over een beslissing in december maar dit zou ook
zomaar pas maart kunnen worden. Aannemelijk is dat de examens naar achter
worden geschoven, tegen de zomervakantie aan.
● De mondkapjes worden onder het personeel door iedereen gedragen. Bij de
leerlingen is dat niet het geval. De leerlingen worden momenteel bij de aanvang
van de dag, bij de entree, aangespoord om het mondkapje op te zetten.
Gaandeweg de dag neemt het, dragen van het mondkapje bij leerlingen, af.
● We hebben geen idee of het wettelijk vastleggen, mogelijk op 1 december, nog
invloed kan hebben op het dragen van mondkapjes onder leerlingen.
● De eerste ronde van de begroting van 2021 is geweest. Deze versie mag naar RvT.
We nemen een overformatie van ongeveer € 250.000,- mee naar 2021. Er wordt
momenteel naar een SOML brede aanpak voor overformatie gekeken.
De agenda is vastgesteld.
3. Concept Notulen 14-10-2020
De notulen zijn vastgesteld.

4.Actiepunten schoolparlement/leerlingenraad en behoefte aan een reglement
De leerling in het schoolparlement hebben aangeven een voorstander te zijn van de
naamsdraging leerlingenraad ipv schoolparlement. Dit zal daarom vanaf nu ook worden
doorgevoerd.
Bestaat er de mogelijkheid dat leerlingen ook een EHBO cursussen kunnen doen?
Momenteel is dit een keuzevak bij het profiel Zorg en Welzijn. Het beschikbaar stellen
van deze cursus voor niet Zorg en Welzijn leerlingen zullen COE & BRE, met
toestemming van het MT, verder onderzoeken.

5. Voortgang naamgeving Niekée/Agora
We zijn met het marketingbureau Appart aan de slag. Tijdens dit gehele marketing
traject is 1 docent Niekée en 1 docent van Agora betrokken, naast het MT. Vanaf dit punt
in het traject zullen er ook leerlingen worden betrokken.
Volgende week wordt de eerste opzet gepresenteerd van de huisstijl. Dit met de nieuwe
naamgeving Wings. Voor de kerstvakantie dient dit gedeelte van het project afgerond te
zijn.
Uiteindelijk zal deze huisstijl worden doorgevoerd op de website. Er dient echter nog
het een en ander uitgezocht te worden op ICT gebied (e-mailadressen enz.).
6. Voortgang nieuwe teamleider Niekée
Alle teamleiders, intern binnen SOML, zijn benaderd omtrent de vrijkomende vacature.
Hier heeft niemand op gereageerd.
In overleg met de MR en het CvB is er besloten om, als 2e stap, een gerede kandidaten
procedure op te zetten onder het Niekée-Agora personeel. Het personeel van
Niekée-Agora is afgelopen week hierover benaderd.
1 interne medewerker heeft gesolliciteerd en op verzoek van de directeur 1 “bekende”
binnen het Niekée gebouw. De interne medewerker heeft uiteindelijk zijn sollicitatie
weer ingetrokken. De andere kandidaat heeft afgelopen maandag zijn/haar
sollicitatiegesprek gehad met de BAC.
De kandidaat is na het gesprek unaniem verkozen als teamleider van Niekée VMBO.
Zijn/haar naam zal binnenkort bekend worden gemaakt.
7. Voortgang STO (Sterk Techniek Onderwijs)
SOML was al een tijdje bezig het binnenhalen van de STO subsidie samen met andere
scholen in Midden- en Noord Limburg. We vallen met enkele SOML scholen in een van
de 5 onderverdeelde subregio's.
Tijdens de PGMR vergadering is deze subsidie enkele keren benoemd als mededeling
zonder inzage.
De PGMR en het MT hebben beide pas recent inhoudelijk inzage gekregen. Na de inzage
van dit plan blijkt dat deze subsidie gevolgen heeft op het persoonlijke beleidsplan van
de schoollocaties.
De subsidie zal morgen tijdens het PGMR overleg opnieuw aanbod komen alhoewel de
subsidie wel als is toegekend.
8. Voorbereiding Open Dag
De VO-raad en het ministerie heeft nadrukkelijk afgeraden om de Open Avond/Dag niet
fysiek te laten plaatsvinden. Het MT is momenteel met de teams in beraad hoe we de
Open Avond/Dag dan wel vorm gaan geven. Voor 1 december moeten er plannen liggen.
Zo kunnen we eventueel een inschrijfprocedure uitzetten voor aanvang kerstvakantie.
Ideeën van beide teams zullen met elkaar gedeeld worden om samen “op te trekken”.
We zullen nog niet van een fysiek Open Avond/Dag afstappen. Om deze reden zal er een
fysieke als een digitale versie opgezet worden die naast elkaar oplopen.

Naast de Open Avond/Dag heeft er afgelopen week een digitale infoavond
plaatsgevonden van Agora, voor ouders van buiten de regio. Door de grote vraag naar
deze infoavond, zal er binnenkort nog 1 infoavond plaatsvinden. De infoavond is opgezet
en grotendeels uitgevoerd door Agora leerlingen om een zo goed mogelijk beeld te
geven aan geïnteresseerde ouders.
Tevens zijn er 2 films (Niekée & Agora) gemaakt voor de ouders en leerlingen van groep
8. Deze 2 films zullen, tezamen met films van alle andere VO scholen in de regio, worden
geplaatst op een website. Deze website is ipv de informatiemomenten op de
basisscholen
9. Rookbeleid
De teamleiders zullen binnen 2 weken met de groep docenten, die rookt, in overleg gaan.
Ze kunnen adviseren hoe we het rookbeleid kunnen vormgeven.
MEV zal het rookbeleid meenemen in het volgende overleg van de leerlingenraad met de
vraag wat vanuit de leerlingen een optie is
Voorlichtingslessen behoren tot de mogelijkheden.
De vraag rondom het SOML rookbeleid ligt nog steeds bij Cvb en staat geagendeerd op
de GMR agenda.
10.Rondvraag
Is het mogelijk dat leerlingen via Reflex ook ruimtes kunnen reserveren in de toekomst?
Door de druk op het gebruik van de ruimtes zal dit voorlopig niet worden gedaan.
Het niet hanteren van de flexibele werktijden, binnen enkele teams van Agora, is nog
steeds van toepassing sinds het laatste MR-overleg.
De teamleider is, direct na het laatste MR-overleg, hiervan op de hoogte gesteld. Hij zal
hier nu nogmaals op geattendeerd worden. Tevens staat dit geagendeerd tijdens het
komende boven teams overleg van Agora.
De economie-expert gaat moment razendsnel door zijn/haar stof. Er zijn enkele
leerlingen die door het achterliggen van hun wiskundestof, de economieles niet kunnen
volgen. Zodanig dat nu een coach wiskundeles geeft. Dit gaat dan ten koste van zijn
“coach” tijd.
De teamleider van Agora zal hierover benaderd worden.
Het ontbreekt dit schooljaar nog aan informatie en communicatie omtrent het
voor-examen en het examenjaar. Volgt dit nog?
De examensecretaris/commissie zal hierover benaderd worden.
De informatieavonden, van Agora, die gegeven zullen worden omtrent bijvoorbeeld
examens, kunnen deze anders benoemd worden dan een Community-avond?
Community-avonden hebben namelijk een geheel andere invulling en door dezelfde
naamshandtering legt deze de noodzaak niet op de belangrijke informatie die aangereikt
zal worden.
De teamleider van Agora zal hierover benaderd worden.
11. Sluiting

Sluiting vergadering om 17.05 u.

