Notulen MR-vergadering op 27-1-2020

1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering.
We zullen onder het agendapunt ‘lopende zaken’ ook de evaluatieavond van klas 1 bespreken
en de huidige 2e klassen.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Aanvullende middelen, ter info
Samenvatting hearing, ter info
3. Verslag van de MR-vergadering van 12-12-2019
Geen opmerkingen
4. Bespreking actiepuntenlijst
Actiepunt

Status

25-6-2019

In november en april
evalueren hoe het taakbeleid
en de lessentabel op de
verschillende locaties lopen.

5-11-2019

Rector overlegt in het
directieoverleg over een
docentenwerkplek in 1 van
de spreekkamers.

5-11-2019 staat voor vandaag
op de agenda. De MR zal eind
november een hearing beleggen.
Daarna zal de MR hierover het
gesprek aangaan met de
directie.
12-12-19: Omdat nog niet alle
normjaartaken van dit
schooljaar rond zijn, zal de MR
de hearing beleggen in januari.
28-1-2020: de MR heeft op de
MP 2 hearings belegd. De
uitkomsten hiervan zullen
vandaag besproken worden.
12-12-19: de MR gaat
inventariseren in hoe verre dit
echt een behoefte is.

Actiehouder
MR

Rector

5. Bespreking verkiezingen MR/DR
Afgelopen week hebben de GMR en MR Kampen/Dronten gesproken over de vernieuwde
structuur. Eind januari wordt er definitief over besloten. Een deel van zowel de ouders als
het personeel geeft aan zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen.
6. Bespreking hearing
We bespreken wat er tijdens de hearings aangedragen is. Met name de clustering is voor veel
vakken een struikelblok. Een samenvatting van de hearing hebben we opgestuurd naar de
rector.
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Vanavond ook met name de mening van de leerlingen gehoord. Zij geven aan dat de
geclusterde uren voor hun geen probleem is. Het enige probleem wat ze zien is de
hoeveelheid tussenuren die zou kunnen ontstaan. Voor wiskunde wordt een voordeel gezien.
Je krijgt nog uitleg van vorig jaar, dus als je het lastig vindt wordt je op deze manier juist
extra geholpen. Ook bij aardrijkskunde worden op dit moment geen problemen ervaren. Het
gaat hier wel om de huidige ervaring en de clustering van de gegeven lessentabel zorgt voor
meer klassen die samengevoegd worden.
Wat de leerlingen ook duidelijk aangaven is dat ze op dit moment controle missen.
7. Lopende zaken op school
• Evaluatieavond klas 1
De evaluatieavond voor klas 1 was positief. Ouders zijn tevreden over GPL en hadden
daarnaast ook goede tips waar we als school wat mee kunnen.
• Klas 2
Ouder is niet te spreken over de communicatie bij een conflict. MR legt dit neer bij de
rector.
8. Nieuws uit de GMR, Klankbordgroep en leerlingenraad
GMR
Klankbordgroep
Leerlingenraad MP Valentijnsdag wordt geregeld.
Leerlingenraad VIA 9. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Kan er gekeken worden naar de begeleiding tijdens de MAG-uren?
Hoe zit het met het 7e vak voor de mavo? We krijgen geluiden dat dit eraf zou gaan, maar de
MR is nog nergens over ingelicht.
10. Besluitenlijst / advieslijst
•
11. Sluiting
Vergadering wordt om 20.35 uur gesloten.
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