Notulen MR-vergadering op 26-2-2020

1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering.
We voegen de bespreking over de voorstellen voor de mavo toe.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Voorstellen Mavo
ter instemming
3. Verslag van de MR-vergadering van 27-1-2020
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.

26-2-2020

Normjaartaak

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.
26-2-2020: Op het VIA is een
hearing geweest. Deze zullen
we vandaag bespreken.
12-12-19: de MR gaat
inventariseren in hoe verre dit
echt een behoefte is.
26-2-2020: in de voorstellen
zoals ze gedaan zijn op de
studiedag van 3 februari zit ook
een voorstel voor een
docentenwerkplek. We
wachten deze voorstellen af.
Voor nu afgehandeld
26-2: De rector gaat
onderzoeken hoe het zit met de
normjaartaken.
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Actiehouder
MR

Rector/
MR

Rector

26-2-2020

Afspraak klankbordgroep

26-2: zodra de nieuwe DR
gevormd is, wil de
klankbordgroep graag een
afspraak.

DR

5. Bespreking MR en DR documenten en verkiesbaarheid
De GMR heeft deze documenten al goed gekeurd. De MR is ook akkoord.
Adem, Marianne, Annelien en Wiecher stellen zich verkiesbaar.
Laura, John, Yvonne en Petra stellen zich niet verkiesbaar.
6. Bespreking taakbeleid
De normjaartaken zijn nog steeds niet rond. We zullen dit bespreken met de rector.
7. Bespreking hearing VIA
Op het VIA heeft een hearing plaatsgevonden.
8. Bespreking voorstellen mavo
De MR wil graag weten wat de beweegredenen zijn om het 7e vak eraf te halen en waarom
er meer keuzevrijheid in het vakkenpakket komt.
9. Nieuws uit de GMR, Klankbordgroep en leerlingenraad
GMR
Klankbordgroep

Zodra de nieuwe DR gevormd is, zou de klankbordgroep graag een
overleg willen met de DR.

Leerlingenraad MP

-

Leerlingenraad VIA

-

10. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Geen
--Overlegvergadering met directie-11. Voorstelronde met nieuwe rector
In verband met de nieuwe samenstelling, stellen we ons even voor.
12. Mededelingen directie
De rector is met de volgende punten bezig. In de komende tijd zal dit ook voorgelegd
worden aan de MR.
- Formatie. Hiervoor is ook contact met Dronten. Er wordt gekeken naar de knelpunten.
- Devices. Daar moet een uitspraak over worden gedaan. Het is al wel duidelijk dat de
manier waarop de iPad is het verleden werden uitgegeven niet haalbaar is. Dit is te duur.
- Taakbeleid
- Lessentabel
- Teamvorming
- Dag inzet
- Dag roostering. Daarvoor is versterking ingeroepen. Deze start komende week.
- Vakantierooster
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-

-

Kwaliteitsimpuls. De rector heeft morgen een afspraak met Martie Slooter om te
spreken over hoe nu verder. Is een college voor ons allemaal verstandig of moeten we
juist naar meer maatwerk toe en dat er dus op individueel niveau gekeken wordt.
KED
Magister-Me
Goede kwaliteitscyclus voor de lange termijn.
Communicatiecyclus
Goede PR cyclus
Lenteschool in de meivakantie.

Er zijn hearings belegd op VIA en MP. Een samenvatting hiervan van de MP is inmiddels in het
bezit van de rector. Een samenvatting van de hearing van het VIA zullen we doorsturen,
zodat dit meegenomen kan worden in de voorstellen die gedaan worden.
Een speerpunt van de bestuurder is om wat meer samen (=Kampen en Dronten) op te
trekken.
13. Bespreking voorstellen mavo
Voorstel van 7 verplichte vakken naar 6 vakken te brengen:
Leerlingen moeten maar examen doen in 6 vakken. Er zal echter een vak bijkomen: een
praktijkgericht vak. Het is een beetje onduidelijk hoe dit gaat. Er wordt weinig informatie
over verstrekt vanuit de overheid. Ondanks dat nog niet alles duidelijk is, zal onze energie
ernaar toe moeten dat dit goed neergezet wordt.
Een 7e vak is ook duurder. We willen het wel mogelijk maken dat leerlingen een keuze
hebben om dit extra vak te kiezen, bijvoorbeeld voor leerlingen die naar de havo willen.
Daarnaast kan het leerlingen verlichting geven als ze niet voor 7, maar voor 6 vakken moeten
werken.
Voorstel om van Duits, economie en wiskunde ook een keuzevak te maken:
Leerlingen hoeven op deze manier niet te kiezen voor vakken waar ze minder voor
gemotiveerd zijn.
14. Aankondiging van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Duo is hiervoor aangetrokken. Stichting breed wordt een onderzoek gedaan. O.a. naar GPL
zal gevraagd worden. Dit is een anoniem onderzoek en dit zou Duo eventueel kunnen
verduidelijken als het personeel daar behoefte aan heeft. Het heeft pas waarde als iedereen
dit invult.
Het laatste MTO is afgenomen in 2016. Het is wenselijk dat dit vaker gebeurd.
15. Bespreking stand van zaken
We bespreken het punt over de normjaartaken. De rector gaat dit uitzoeken.
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16. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
17. Besluitenlijst / advieslijst
 De MR gaat akkoord met het voorgenomen besluit om voor de mavo de
verplichte 7 vakken naar 6 te brengen. Met als kanttekening dat de
onderwijstijd niet in het geding komt.
 De MR gaat akkoord met het voorgenomen besluit om voor de mavo de
vakken economie, wiskunde en Duits als keuzevak op te nemen.
18. Sluiting
Vergadering wordt om 21.10 uur gesloten.
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