
Agenda MR vergadering 15 november 2018 
 
Aanvang 17.30 uur zonder schoolleiding 
 
Mondelinge informatie en updates over 
 
Goedkeuring notulen 27 september  
Aanpassing Jaarverslag MR 
Ervaring ABP scholing 
Financiën: prognose 2018 en concept-begroting  2019 (A) 
Beleid huiswerk opgeven 
Rondvraag 
 
PAUZE 
 
Uiterlijk 19.00 uur verder met MR leden  
Bijzonderheden uit de ouder- en leerlingraad en GMR  

Instemmingstukken 
Geen 

Eindtijd max 19:30 uur  

 
 
Aanwezigheid 
Personeelsgeleding : DZ (vz van deze vergadering), EvD, AV, CF, DB, RJ 
(secr) 
Oudergeleding: HvL, MK, IT 
Leerlinggeleding: MvB, HB, TC 
Schoolleiding: SN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Goedkeuring notulen 27 september  
Notulen goedgekeurd 
 
Aanpassing Jaarverslag 
Op een kleine aanpassing na goedgekeurd. 
 
ABP scholing 
De MR scholing was erg zinvol. Zaken zoals wat is de juridische positie van 
de MR binnen een school en het verschil in visie over instemmingsrecht en 
adviesrecht werden besproken. Ook werd aangegeven dat er altijd iemand 
van het AOB uitgenodigd kan worden om MR zaken te bespreken. Jammer is 
dat de scholing niet erg gericht is op leerlingen die in een MR zitten. 
 
Financiën: prognose 2018 en concept-begroting  2019  
De prognose van de financiën 2018 en de begroting voor volgend jaar worden 
besproken. Begroting voor volgend jaar is krap ivm kleiner aantal leerlingen.  
 
Het streven is om voor volgend jaar weer 5 brugklassen met nieuwe 
leerlingen binnen te krijgen. De activiteiten rondom werving worden 
besproken.  
 
Duurzaamheid 
De school heeft behoorlijk wat subsidie gekregen voor de aanschaf van 
zonnepanelen. Deze panelen genereren een hogere capaciteit van 56 KW. 
Vrijdag 16 november wordt er begonnen met het aanbrengen van de panelen. 
De resterende kosten, die niet door de subsidie worden gedekt, worden 
afgeschreven over 15 jaar. 
 
 
Beleid huiswerk opgeven 
Er is  door de schoolleiding een helder stuk geschreven over hoe het 
huiswerk moet worden opgegeven. In de praktijk blijkt dat deze afspraken niet 
voor iedereen duidelijk zijn en dat deze ook niet voldoende worden nageleefd. 
Het is effectiever om af en toe dit soort zaken tijdens een teamvergadering 
onder de aandacht te brengen. De schoolleiding moet er op toezien dat de 
regels ook in acht worden genomen. Ook in nieuwsbrief zou er nogmaals 
aandacht aan besteed kunnen worden. Beleid huiswerk zal de komende 
vergaderingen een punt op de agenda blijven.  
  
 
 
 
 
 
 
Rondvraag 
IT:  Leren de leerlingen in klas één en twee wel hoe ze moeten organiseren 
en plannen?   



RJ: Dit gebeurt tijdens de mentorlessen. 
MvB: Wordt er aan de leerlingen toestemming gevraagd als zij gebruikt 
worden voor posters, sociale media etc. En hoe zit dat met leerlingen die 18 
of ouder zijn? 
SN: Sinds de nieuwe AVG is ingegaan is de school terughoudend met het 
plaatsen van foto’s van leerlingen. Van de leerlingen die te zien zijn op de 
posters hebben de ouders toestemming verleend.  Er is een werkgroep van 
schoolleiders en Centraal Bureau die met de nieuwe regelgeving bezig is.  
HB: Op het  rapport is nog een gecombineerd cijfer voor de drie talen, dit klopt 
toch niet?  
SN: Het gecombineerde cijfer moet eruit gehaald worden.   
Is de profielavond voor ouders en kinderen?  
SN: Ja 
CF: De  PLG nieuwe docenten, levert een taakverzwaring op voor deze 
docenten. Nieuwe docenten, maar ook stagiaires die hier al een tijdje 
lesgeven en aangenomen zijn als docent, zitten hier niet op te wachten. Wat 
zijn de ervaringen van de docenten over dit programma? en wat zijn de eisen 
van een opleidingsschool voor het inductietraject?  
SN: Ik zal dit onder de aandacht van AK brengen. 
EvD: Kan er meer aandacht zijn voor duurzaamheid binnen school.  
SN: Ja het zou goed zijn als daar meer structurele aandacht voor was. SN 
juicht initiatieven in die richting toe.  
 
SN verlaat de vergadering. 
 
Bijzonderheden ouder -en leerlingraad en GMR 
Besteding ouderbijdrage staat op de site. Ook is er een brief hierover 
verzonden naar de ouders.  
Het Havo parlement is nog niet gestart, wel is duidelijk welke leerlingen erin 
plaatsnemen. 
Er is een voorstel van de commissie duurzaamheid naar het bestuur 
gestuurd. De notulen van GMR zal aan MR leden worden doorgestuurd. 
Tanna Cock neemt plaats in de GMR. 
Eduard van Dam, Anneke Videler en Regina Jacometti nemen plaats in de 
werkgroep ontwikkeltijd. Het eerste oriënterend gesprek met de schoolleiding 
heeft reeds plaatsgevonden. 
 
Instemmingstukken 
Geen 
 
Actielijst: 
Huiswerkbeleid eerste twee vergadering op de agenda. 
Terugkoppeling AVG schoolleiders en Centraal Bestuur 
Aanpassing magister 
Terugkoppeling SL over PLG nieuwe docenten 
Duurzaamheid binnen school 
Volgende vergadering 
24 januari 
 


