Voorlopige notulen MR vergadering 1 juli 2020

Aanwezig: Toon Verploegen (voorzitter), Carla Gruijthuijsen, Lilian Fluijt, Harm
Denissen, Emilie Braam-Roulot, Dennis Löwik (ouder), Saskia van Zwolgen (ouder),
Anouk Fransen (leerling), Erwin Ooyman (ouder), Dorine Pepping (rector), Menno
Bartlema (conrector) en Bart van Riessen (notulist).
Afwezig: Joep Broekhuijse (leerling) en Bastiaan Straten (leerling)
1. De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur

2. Ingekomen post:
Via de ouders is er een verzoek gedaan om mee te doen met een onderzoek
van de RU naar de gevolgen van de corona tijd op het onderwijs. De directie
heeft besloten niet aan dit onderzoek mee te doen aangezien het invullen veel
tijd kost.
3. Mededelingen: BAM: Van de havo afdeling is nog een leerling geslaagd na het
doen van een resultaatsverbeteringstoets. Het percentage geslaagden komt
daarmee op 96 % voor de havo en 100 % voor het vwo.
BAM: Er is gestart met een aantal verbouwingen binnen het gebouw. Zo wordt
er airco aangelegd in de MK vleugel, wordt er dubbel glas gezet tussen de
stilteruimte en de aula. Ook lokaal A105 wordt omgebouwd naar een werkplek
voor docenten. Ook bij het secretariaat wordt verbouwd.
PED: Er zijn mooie boekjes gemaakt voor het kiezen van projecten in de OB
en verdiepingsmodules in de BB. De onderwijsvernieuwing van de MK ligt op
schema, er is de laatste tijd hard aan gewerkt. De onderwijsraad benadrukt
steeds meer inclusiever onderwijs .De financiering van de MK blijft onduidelijk.
PED: Er is wederom een Emovo onderzoek geweest bij leerlingen van klas 2
en 4. Een van de meest opvallende zaken blijkt de ervaring van stress bij
leerlingen, deze stress komt niet alleen door school.
PED: Afgelopen jaren werd kwaliteitsscholen gebruikt inzake de
gesprekkencyclus. Hiermee zal worden gestopt, er zal een systeem komen
waarbij het personeelslid meer eigenaar wordt van zijn/haar eigen leerproces.
PED: De fusie tussen de Alliantie VO en het Rijk van Nijmegen gaat
vooralsnog niet door, de afschaffing van de fusietoets is tegen gehouden door
de eerste kamer. Samenwerking, gaat indien de GMR akkoord is, wel
geïntensiveerd worden. Dit alles om de krimp van het aantal leerlingen te lijf te
gaan.

4. Schoolgids
De ouders vinden het vooral veel tekst, voor de opmaak zal komend jaar
aandacht zijn.
5. Ouderbijdrage
Vragen zijn er van de ouders over de Rome reis, deze is veel duurder dan de
andere reizen in de BB. De rector geeft aan dit de Rome reis onderdeel is van
het onderwijskundig programma en dat dit bij de andere reizen minder het
geval is. Er wordt aangegeven dat ook de uitwisseling al een flink bedrag is en
dat er ouders zijn met een smallere beurs. Het is zeker lastig indien het
meerdere kinderen betreft. Vanuit de MR wordt sponsering nog geopperd.
Dennis vraagt nog naar de hogere kosten in de examenklassen, deze worden
vooral veroorzaakt door de diploma-uitreiking en dan met name de aankleding
daarvan.
6. Taakbeleid
De directie start met de vergoeding van reizen aan te passen. Een dag met
een buitenlandse reis mee op een niet werk dag zal evenveel uren opleveren
als een dag opnemen kost.
De MR vindt de passage over de verplichte dagen aanwezig zijn te kort en te
onduidelijk. De directie geeft aan dat er meer één lijn zal worden getrokken
dan eerder. FLL vraagt over compensatie voor de vrije dag als je naar een
vergadering moet. BAM antwoordt dat dit soms voor komt. Standpunten uit het
PMR overleg worden herhaalt, met name de verschillen in de uren voor de
verschillende taken. De aanpak van over en onder uren van personeelsleden
vindt de MR de afgelopen jaren niet overtuigend. De directie zegt dat er flinke
vooruitgang hierin is geboekt.
7. Overgangsnormen
GRC vraagt naar de evaluatie van de vergaderingen. BAM antwoordt dat het
gaat over de onderbouw vergaderingen die niet met alle docenten worden
gehouden. De komende MR zal hiervan een evaluatie komen.
8. Examenreglement
De resultaten van de afgelopen toetsweek geven aan dat de leerlingen prima
scoren, het niveau van de toetsen is waarschijnlijk wel wat lager dan het jaar
daarvoor. Er wordt gevraagd om corona achtige maatregelen op te nemen in
het examenreglement. Een extra herkansing wordt als mogelijkheid
aangegeven.
De bedoeling aan het begin van dit schooljaar om te praten over de
mogelijkheid de herkansingen van juli over de zomervakantie te tillen en/of het

aantal toetsweken te verlagen zijn in verband met corona uitgesteld en zullen
komend jaar in de MR besproken worden.
9. PTA aanpassingen lopend schooljaar
Alle aanpassingen aan het PTA die dit schooljaar gedaan zijn ivm corona zijn
in het voordeel van de leerling.
10. Lesgeven en corona komend schooljaar
Het komend schooljaar zal naar verwachting gewoon beginnen. Uiteraard wel
met inachtneming van de RIVM regels.
Gevraagd wordt wat als een collega niet wil/kan. De rector zegt dat er dan in
ieder geval een gesprek zal zijn met de bedrijfsarts en dat er dan naar een
maatwerkoplossing zal worden gezocht.
Als de school een nieuwe (gedeeltelijke) lockdown ziet aankomen dan moeten
er protocollen liggen. Hoe gaan we om met online lessen. Deze protocollen
zullen besproken worden met onder andere de ouderraad en de MR. Er zal
met secties gesproken worden dat er overal online lessen zijn. Afgelopen
periode was dit niet altijd het geval. Erwin merkt op dat dit gold voor twee
kernvakken. DEH pleit voor het verbeteren van de faciliteiten bij het
thuiswerken.
Gevraagd wordt hoe er zal worden omgegaan met leerlingen ouder dan 18.
De directie geeft aan dat alle leerlingen gelijk zullen worden behandeld.
PED geeft nog aan dat een deel van de ouderavonden online plaats kan
vinden. De introductie voor de ouders van klas 1 zal wel op school plaats
vinden.
11. Rondvraag
Anouk: het zit het met de koffievoorziening voor leerlingen?
Een koffieapparaat lijkt lastiger dan in eerste instantie gedacht. De cateraar
denkt dat er weinig vraag naar is. De verkoop van koffie is op dit moment zeer
laag.
Anouk: Hoe zit het met het inleveren van boeken?
Vrijdag komt er een mail van het SBA.
12. De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur

Stemmingen
Schoolgids: er wordt een instemming verleent met de schoolgids
Ouderbijdrage: Er wordt een instemming gegeven, de kosten van de Rome
reis zullen nogmaals bekeken worden.
Taakbeleid: het personeel verwerpt de huidige voorstellen.

