Notulen MR vergadering 13 juli 2016

Aanwezig: Bert Boelens(vz), Carl Matser, Carla van Gruijthuijsen, Harm Denissen, Toon
Verploegen, Mark Eggink, Mark Dijksma, Sander Elemans, Marjan Hofstede, Ageeth Krol
Pieter Gransbergen Menno Bartlema en Bart van Riessen (notulen)
Afwezig: Joost Krol,
1. De voorzitter opent de vergadering om 21.05 uur.
2. De notulen worden goedgekeurd.
3. Ouderbijdrage.
Er is via de mail overleg geweest tussen de ouders en de directie. Marjan geeft
namens de ouderraad aan dat de kosten van de diplomering te hoog zijn. Ook
hebben ze heeft moeite met de hoge porto kosten, zijn voor afschaffing van het
groene boekje en vragen naar de afschrijvingskosten rondom de camera’s.
BAM antwoordt dat de aula te klein is voor de diploma uitreiking, de afschaffing van
het groene boekje op de agenda staat voor komend jaar. Dat de camera’s gebruikt
worden bij nieuwe media en dat die duidelijk beter zijn dan de camera in de iPad.
Tevens zegt hij dat het printen van het PWS binnen het huidige budget valt.
4. Schoolgids
BOE vraagt daar een aanpassing van de stukjes over de HAVO en de MK, deze zijn erg
kort. Marjan vraagt om een digitale versie en geeft als voorbeeld de schoolgids van
het Veluws college. GRP zegt dat dit meegenomen wordt in het hele traject rondom
communicatie.
Sander zegt dat het percentage vroegtijdige schoolverlaters ontbreekt. De directie
zorgt dat dit wordt toegevoegd.
De ouders spreken hun ongenoegen uit over het feit dat verschillende punten
meerdere jaren terug komen zonder dat toezeggingen worden nagekomen.
5. Schooljaarplan 2016-2017
BOE zegt dat het schooljaarplan een afgeleide moet zijn van het schoolplan en dat dit
nu onmogelijk is. BAM zegt daarop dat de aanpak dit jaar pragmatisch is, het
schoolplan is er nog niet maar er moet wel doorgang plaats vinden.
GRP: Er is de afgelopen tijd veel gedaan, de MR is in dat traject soms overgeslagen,
dat moet beter.
Er wordt afgesproken om komend schooljaar intensiever contact te hebben tussen
de MR en de directie.
Ook wordt er gesproken over de inzet van extra middelen, de bestuurder heeft zijn
fiat hieraan gegeven, de MR heeft hier vragen bij.
6. IPad
BOE opent de discussie met de opmerking dat het directie besluit om door te gaan de
MR heeft verrast gezien de besprekingen in de vorige vergadering. Vorig jaar is met

de MR afgesproken dat de onderbouw door zou gaan en dat de vierde na een jaar
zou worden geëvalueerd.
GRP: Er is een uitvoerige discussie geweest binnen het MT. Het signaal dat het
mislukt is willen we niet geven maar ook niet zonder meer doorgaan. Vandaar dat er
een onafhankelijk onderzoek komt, waarschijnlijk van de RUN.
In het stuk “Inzet van de IPad, nu en in de komende jaren” wordt een aantal
randvoorwaarden genoemd, de MR ziet graag een uitwerking van punt 2 en 3, zoals
dat bij punt 1 is gebeurd.
BAM zegt dit toe, het zal aan het begin van het schooljaar er zijn.
DEH heeft een vraag naar aanleiding van een mail van LAJ over het ontwikkelen van
digitaal lesmateriaal voor de IPad, er was op de PMR nadrukkelijk afgesproken dat
het ging over al het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal dus ook voor een andere
toepassing dan de IPad.
BAM zegt dat dit nog steeds geldt.
7. Overgangsnormen
In verband met de tijd wordt dit onderwerp verschoven naar de volgende
vergadering. GRC had enige vragen vanuit het onderbouw team, deze zullen naar RIB
gestuurd worden en het DB zal ze bespreken met de directie voor de komende
vergadering.
8. Nieuws uit de andere raden
In het vooroverleg besproken.
9. Monnikskap
Ook naar aanleiding van de mededelingen wordt gezegd dat de financiering voor de
huidige leerlingen zal doorlopen. De directie zegt toe dat in ieder geval de huidige
leerlingen hun opleiding kunnen afmaken.
10. Schoolplan
De uitkomsten van de visiebijeenkomsten zijn volgens de MR niet representatief voor
de school. Op 19 september is het externe profielonderzoek van de alliantie
beschikbaar, dit en de informatie van onder andere de ouders zal gebruikt worden.
11. Formatieplan
De MR heeft dit niet gehad dus het is niet besproken.
12. Mededelingen
13. Rondvraag
GRC vraagt naar een evaluatie van de veranderingen van de lessentabel van vorig
jaar. BAM zegt toe dat hier naar gekeken wordt.
Ook vraagt GRC naar de volle klassen: er mogen geen leerlingen over, blijven zitten of
overgeplaatst naar een andere groep omdat klassen vol zitten, dit zorgt voor een rare
rapport bespreking. Dit is onwenselijk. BAM: dit vraagt om een brede discussie.
14. Sluiting
De MR dankt Mark (ll), Carl en Bert voor hun inzet, het formele afscheid komt bij het
etentje in november.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

Stemmingen
Ouderbijdrage: de stemmen staken, er zal overleg zijn met de directie en het komt komende
keer terug.
Schoolgids: er wordt instemming verleend met de nadrukkelijke oproep om het geheel mee
te nemen in het communicatieplan.
Afsprakenlijst








GRC mailt de opmerkingen over de overgangsnormen naar RIB, het DB bespreekt ze
voor de komende vergadering met de directie, het onderwerp komt terug op de
komende MR.
De ouders komen met een toelichting over de ouderbijdrage naar de directie, het
onderwerp komt de komende vergadering terug.
De directie werkt punt 2 en 3 van het IPad stuk verder uit.
Het DB zal in het begin van het komend schooljaar spreken met de directie om de
communicatie tussen de directie en de MR te verbeteren
BAM komt met een evaluatie over de veranderingen van de lessentabel van
afgelopen jaar.
In de schoolgids wordt het percentage voortijdige schoolverlaters toegevoegd.

