Notulen MR-vergadering op 20-5-2020

1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Verschillende verzoeken tot wijziging PTA
Formatieplan Almere College Marinus Postlaan

ter instemming
ter instemming

3. Verslag van de MR-vergadering van 11-5-2020
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.

26-2-2020

Normjaartaak schooljaar
2019-2020

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.
11-5-2020: er ligt een nieuwe
lessentabel, takenlijst en
taakbeleid. Over het taakbeleid
zal binnenkort gestemd worden
(GMR) over de
lessentabel/takenlijst zal de MR
nog een uitspraak moeten doen.
De lessentabel staat voor
vandaag op de agenda. Takenlijst
zal nog volgen.
26-2: De rector gaat
onderzoeken hoe het zit met de
normjaartaken.
20-5: Dat heeft nu geen zin
meer. MR blijft er voor het
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Actiehouder
MR

Rector

nieuwe schooljaar bovenop
zitten. Afgesloten
26-2-2020

Afspraak klankbordgroep

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

DR

5. Bespreking wijzigingen PTA’s
1 dag voor deze MR-vergadering zijn er 56 wijzigingen voor het PTA van de MP
binnengekomen bij de MR. Op zo’n korte termijn is het voor de MR lastig om ze allemaal op
tijd te kunnen beoordelen. Omdat slechts een paar MR-leden deze tijd gevonden hadden,
zullen we tijdens de overlegvergadering de punten bespreken die daarbij naar boven zijn
gekomen. Na afloop van deze vergadering is de MR nog even gaan zitten en hebben we de
verschillende PTA’s verdeeld. Naar aanleiding van de bespreking in de overlegvergadering en
de beoordelingen van de MR-leden zal de MR weer een brief opstellen voor de schoolleiding.
De PTA-wijzigingen van het VIA zijn eerder binnen gekomen en zijn daardoor wel op tijd
beoordeeld. Ook deze zullen verwerkt worden in de brief.
6. Bespreking lessentabel MP
In de hearing van 19 mei hebben de docenten zich uitgesproken over de vernieuwde
lessentabel. Een opsomming van de vragen en opmerkingen:
 Facultatief wordt in de onderbouw gemist. Veel docenten vinden dit een gemis voor het
GPL.
o Een opmerking hierover: zouden we in de GPL klas 1 niet kunnen overwegen om
de kernvakken een uur minder toe te bedelen en deze 3 uur voor facultatief in te
zetten? Na een half jaar in overleg met de kernvakken kijken of dat uur weer
terug moet naar het vak of dat facultatief kan blijven staan?
WI, NE en EN staan hierachter.
 De bovenbouw is blij met het 3e lesuur.
 De schoolleiding heeft toegezegd dat de combi’s die gemaakt gaan worden in de
bovenbouw in overleg met de sectie gedaan zullen worden, wanneer er verschillende
combi’s gemaakt kunnen worden.
 Kunnen we een GPL overleg plannen over de lessentabel?
 Kunnen we een Bovenbouw-overleg plannen over de lessentabel, waarbij het
bovenbouw-team zelf de lessentabel volgens de kaders van de directie invult?
 Aardrijkskunde in klas 3 mavo mist.
 Kan de 5 minuten looptijd (zonder waardering) niet terugkomen, zodat er weer 45minuten lessen zijn?
 Combi-klassen voor biologie is moeilijk. Dit komt neer op 1.5 uur netto per klas.
Vergeet de StudieLastUren niet.
 Kunnen de flex-uren in de bovenbouw ook naar vaklessen? Of anders deels?
 Neem de SLU- mee bij het maken van de lessentabel.
 Docenten willen graag inzicht in de clusteringen die gaan komen. Nu is het moeilijk om
te bepalen hoe het er straks uit gaat zien. Misschien zijn er wel vakken die nu denken dat
het niet haalbaar is, maar waarvan blijkt dat zij ook helemaal geen clustering krijgen.
 Wordt er in Mavo 2 ook nog gekeken naar het gekozen profiel?
We zullen deze vragen en opmerkingen bespreken met de schoolleiding in de overlegvergadering.
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De MR vindt het wel een gemis dat de collega’s niet aan de voorkant meegenomen zijn. Het was fijn
geweest als er gesprekken waren geweest met de secties.
De MR wil graag onderzoeken of het weer mogelijk is om de looptijd terug te krijgen, zodat de
lessen echt 45 minuten duren. Wel zonder dat deze gehonoreerd zullen worden.
7. Lopende zaken op school
School is op dit moment erg druk met het inrichten van een anderhalve-meter school.
In de toespraak van Rutte werd gezegd dat het niet de bedoeling is dat leerlingen alleen voor
een mentorles of een toets op school komen. Hoe vult school dit in?
Kunnen leerlingen die extra uitleg nodig hebben voor een toets dit krijgen op school?
8. Nieuws uit de GMR, Klankbordgroep en leerlingenraad
GMR
-De aanmeldingen voor Kampen zijn prima.
-Noordweg gaat dicht. Werknemers komen naar de MP.
-Verschillende locaties zijn al gemigreerd naar office.
-2019 is iets positiever gedraaid op financieel gebied dan gedacht.
-Dronten en Kampen gaan intensiever samenwerken, maar houden
wel hun eigen budgetten.
-Inspectie komt na de vakantie.
Klankbordgroep

-Ouders zijn positief over hoe het AC de coronacrises heeft
aangepakt.
-Ouders willen graag weten wanneer de leerlingen het geld terug
krijgen van de Amerikareis.

Leerlingenraad MP

-

Leerlingenraad VIA

-

9. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
- Wat is de stand van zaken wat betreft het rookverbod?
- We hebben het hele schooljaar niet gesproken over de normjaartaak, terwijl de MR hier
meerdere keren op aangedrongen heeft. De MR wil de directie verzoeken om dit voor
eind september rond te hebben. Waarbij de MR nog voor de zomervakantie de takenlijst
wil inzien.
- Is er een potje werkdrukverlagende middelen?
--Overlegvergadering met directie-10. Mededelingen directie
Vanaf 2 juni zal het VIA wel leerlingen op school laten komen. Dit is wat aangescherpt ten
opzichte van vorig week. Dit heeft met de toespraak van Rutte te maken.
Alle personeelsleden zijn geïnformeerd over de coronacrisis. De ouders en leerlingen kunnen
de brief verwachten halverwege volgende week.
Gisteren is een hearing geweest op de MP. Hieruit zijn al wat punten meegenomen. O.a. GPL
lessentabel, klas 2 groepsgrootte en handelingsverlegenheid bovenbouw als het gaat om
combi-klassen. De clustering zal voor een groot deel in V4-V5 plaats vinden, zodat V6 hier
buiten gelaten kan worden. Een heel duidelijk beeld kan hier nog niet van geschept worden,
omdat het soms op 1 of 2 leerlingen hangt er daar eerst duidelijkheid over moet komen.
Takenlijst is nog even teruggetrokken, omdat deze nog niet volledig is. Daarnaast wil de
schoolleiding deze nog afstemmen met Copernicus. Dit wordt zo snel mogelijk in de MR
gebracht.
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De MR heeft gevraagd of de schoolleiding een financieel beeld kan geven. Er ligt nu wat bij
onze financiële man.
De schoolleiding heeft nu als standpunt dat er voor komend schooljaar geen reizen zullen
zijn. Dit heeft te maken met de crisis. Buiten dat het onzeker is of we überhaupt weg
kunnen, kost het ook voorbereidingstijd.
Diplomering gaat gewoon door. Op VIA zal dit op 30 juni zijn en op MP op 1juli.
1 augustus moeten we rookvrij zijn. Alle voorzieningen zullen niet meer aangeboden worden.
Dit zal duidelijk kenbaar gemaakt worden door middel van bijvoorbeeld tegels.
11. Verslag MR-vergadering van 11-5-2020
Geen opmerkingen.
12. Bespreking wijzigingen PTA’s
We bespreken de punten die nog onduidelijk zijn of volgens de MR niet kloppen. Deze
opmerkingen zullen ook gebundeld worden in een brief die de schoolleiding voor het
weekend zal ontvangen. Hier staan ook de goedgekeurde PTA wijzigingen in. Tijdens deze
vergaderingen zijn er al wel een paar toezeggingen gedaan:
- PTA VIA klas 3 EN wordt aangevuld door de examensecretaris van VIA.
- De PTA’s van Esmee en Isa zullen op orde gebracht moeten worden. Deze zullen we
opnieuw ontvangen en beoordelen als deze gebundeld zijn.
13. Bespreking lessentabel MP
De MR geeft bij de schoolleiding aan wat er leeft onder de collega’s. Sommige punten zijn al
bekend bij de schoolleiding, omdat dit ook gezegd is tijdens de hearing van 19 mei met
schoolleiding. In het rood de opmerkingen van de directie.
 Facultatief wordt in de onderbouw gemist. Veel docenten vinden dit een gemis voor het
GPL. Wat nu opvalt is dat VIA en MP hier verschillend mee omgaan. Dit zou rechter
getrokken moeten worden. VIA heeft geen facultatief. Wat MP doet binnen facultatief is
wat VIA tijdens workshop doet. Dit zou meer op 1 lijn moeten zitten.
o Een opmerking hierover: zouden we in de GPL klas 1 niet kunnen overwegen om
de kernvakken een uur minder toe te bedelen en deze 3 uur voor facultatief in te
zetten? Na een half jaar in overleg met de kernvakken kijken of dat uur weer
terug moet naar het vak of dat facultatief kan blijven staan?
WI, NE en EN staan hierachter. Schoolleiding vindt het een mooi voorstel. Hier
kan over gesproken worden. Het is wel goed om te weten dat deze keuze van
de schoolleiding gebaseerd is op de ervaringen vanuit Dronten. Kernvakken
moeten er wel sterk in staan.
 De bovenbouw is blij met het 3e lesuur.
 De schoolleiding heeft toegezegd dat de combi’s die gemaakt gaan worden in de
bovenbouw in overleg met de sectie gedaan zullen worden, wanneer er verschillende
combi’s gemaakt kunnen worden.
 Kunnen we een GPL overleg plannen over de lessentabel? Ja
 Kunnen we een bovenbouw-overleg plannen over de lessentabel, waarbij het
bovenbouw-team zelf de lessentabel volgens de kaders van de directie invult? Ja,
bovenbouwteam kan met directie hierover in gesprek. Voorzitter MR prikt een datum
met teamleider.
 Aardrijkskunde in klas 3 mavo mist.
 Kan de 5 minuten looptijd (zonder waardering) niet terugkomen, zodat er weer 45minuten lessen zijn?
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Combi-klassen voor biologie is moeilijk. Dit komt neer op 1.5 uur netto per klas.
Vergeet de StudieLastUren niet.
Kunnen de flex-uren in de bovenbouw ook naar vaklessen? Of anders deels? Nee
Neem de SLU- mee bij het maken van de lessentabel. De SLU zijn begonnen bij de start
van de toen nieuw opgerichte 2e fase. Dat is niet per se meer wat nu leidend is.
Docenten willen graag inzicht in de clusteringen die gaan komen. Nu is het moeilijk om
te bepalen hoe het er straks uit gaat zien. Misschien zijn er wel vakken die nu denken dat
het niet haalbaar is, maar waarvan blijkt dat zij ook helemaal geen clustering krijgen.
Neemt de schoolleiding mee in het overleg.
Wordt er in Mavo 2 ook nog gekeken naar het gekozen profiel? Dat hebben we in het
verleden natuurlijk niet gedaan. Door de omstandigheden gebeurt het nu wel. Hierdoor
kan er nu wel gekeken worden hoe dit werkt. Het zou dus onderzocht moeten worden.
Teamleider staat hier niet direct negatief tegenover, maar er zal ook gekeken moeten
worden of dit haalbaar is.
De MR geeft aan dat ze graag de achterban raadplegen over het punt over de looptijd.
De MR zal hierover een mail sturen naar het personeel.

14. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
In de toespraak van Rutte werd gezegd dat het niet de bedoeling is dat leerlingen alleen voor
een mentorles of een toets op school komen. Hoe vult school dit in? VIA heeft te maken
met IC, dus daarin zullen ze samen afspraken maken. In de ochtend zullen hier de leerlingen
op school komen in een roulatiesysteem.
Voor de MP geldt dat klas 1 en 2 in groepjes op school komen. Voor de bovenbouw kunnen
docenten aangeven of ze extra les willen geven op school. Wanneer leerlingen dit willen, dan
zullen ze dit zelf aan moeten geven. Leerlingen kunnen niet zomaar op school komen. Dat
moet goed vastgelegd worden. Dit loopt allemaal naast het afstandsleren.
We hebben het hele schooljaar niet gesproken over de normjaartaak, terwijl de MR hier
meerdere keren op aangedrongen heeft. De MR wil de directie verzoeken om dit voor eind
september rond te hebben. Waarbij de MR nog voor de zomervakantie de takenlijst wil
inzien. Het streven van de schoolleiding is om dit voor de zomervakantie te bespreken met
het personeel.
Zijn MAG-uren hetzelfde als de flexuren? Nee, MAG hangt vast aan bepaalde vakken, dat is
met flex niet het geval. Je kan dus aan alle vakken werken, maar docenten kunnen jou ook
opeisen, als docenten vinden dat jij aan een bepaald onderdeel moet werken.
15. Besluitenlijst / advieslijst
 Brief met besluiten over de PTA’s is bijgevoegd als bijlage.
16. Sluiting
Vergadering wordt om 21.50 uur gesloten.
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