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Til, Peter Kiers, Anne v.d. Heijden, Tijn Peters, Linda v.
Mook, Remco Nikkelen, Jacqueline Wolters
Paul v.d. Sluijs. Gast: Boris v Gennip
afwezig: Lieke vd Kwast en Jesse vd Bovenkamp

bijzonderheden: Geen

notulen: Caroline Sluyters
Besluiten/Mededelingen

Agenda

Acties

Wie

Wanneer

1
opening
vaststellen agenda

20.00 opening door Jan

2
notulen MR 16
januari 2019
3
Samenwerkingsov
ereenkomst 2FV

notulen vastgesteld, SLUC past nog wat kleine dingen aan

notulen naar Guus Madern

SCHU/HOLJ

zsm

Deze overeenkomst is vorige keer besproken, daarna in SVO geweest. Gevraagd aan
secties of er nog opmerkingen zijn.
Remco: voor volgend schooljaar op de agenda zetten, vinger aan de pols houden.
Wat levert dit de school en wat kost het de school. Belasting docenten in de gaten
houden.
Stemming: unaniem ingestemd
JAGM: dit stuk is formaliseren wat wij al paar jaar doen: leerlingen in klas 3 die door
omstandigheden (bijv. topsport) het programma van klas 3 niet volledig aan kunnen
de mogelijkheid bieden een aangepast programma te volgen.
Dit is geregeld in de wet op het Voortgezet Onderwijs.

Op jaaragenda 19-20 zetten

HOL

1920

Aanpassen tekst

JAGM

z.s.m.

4
Regeling
vrijstelling vakken
leerjaar 3
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Aanpassing tekst: “bijvoorbeeld” van Qompas
Instemmen: unaniem ingestemd
5
Examenreglement
19-20
6
Ontheffing 2e
moderne vreemde
taal
7
Mededelingen:

Er zijn hier en daar wat onduidelijkheden en tekstuele aanpassingen nodig.
SLUC past aan en dit komt volgende vergadering terug

aanpassen

SLUC

z.s.m.

Dit stuk is een versoepeling van het bestaande beleid en sluit nu aan bij de landelijke
regelingen.
Stemming: unaniem ingestemd.

stuk naar Guus

SLUC

z.s.m.

Verder met voorstel

werkgroep

z.s.m.

Vanuit MT:
Boris vertelt:
Groep docenten is bezig geweest met cao artikel 8.2. N.a.v. bijeenkomst is er een
presentatie voor personeel geweest over de inhoud en opdracht van dit artikel. De
kern is:
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Na de presentatie is aan de secties gevraagd om ideeën en vragen op papier te
zetten. De groep heeft deze ideeën verzameld en geordend. N.a.v. deze
inventarisatie komt de groep nu met het voorstel om 3 lesweken te vervangen door
3 projectweken en deze 3 weken te koppelen aan de eerste 3 bestaande
Beekweken.
Hierdoor gaan de eerste 3 Beekweken bestaan uit 2 weken, direct te beginnen na de
vakantie (herfst, kerst, voorjaarsvakantie). Het doel is dan om activiteiten die
lesuitval veroorzaken in de reguliere lesweken (denk aan excursies, PWS
presentaties, clinics etc) zoveel mogelijk te concentreren in deze 3 extra
projectweken. Zo’n 2 weekse periode in de bovenbouw kan dan bijvoorbeeld
beginnen met 3 dagen gericht op voorbereiding PTA’s (hoorcolleges en
keuzewerktijd), gevolgd door 5 dagen PTA’s en afgesloten met 2 dagen waarop
excursies kunnen plaats vinden. In de onderbouw kan de bestaande projectweek
gecombineerd worden met een proefwerkweek.
HOLJ geeft aan de gelopen procedure niet correct is. Voorstel had eerst naar MR
gemoeten waarop MR bespreekt en advies geeft. Daarna had pas de presentatie
voor personeel moeten plaatsvinden.
Remco: Groep weet nu wel dat personeel hier wel iets in ziet.
Tips:
- leerlingen betrekken (leerlingenraad)
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- pas op voor complexe organisatie. Zet hier stevig op in. Wat je doet moet je goed
doen. Begin klein.
- houd belasting docenten in de gaten want werkdrukvermindering is ook onderdeel
van dit artikel cao
- Niet meer gaan toetsen nu er 3 toetsweken bij komen voor onderbouw. Hou
opeenhoping in de gaten.
Peiling onder MR leden of de werkgroep verder mag met de ingeslagen weg:
HOLJ: wil eerst weten wat men als werkdruk ervaart. Zo lang dat niet helder is is Jan
tegen het inwisselen van 3 lesweken voor 3 projectweken
Jacqueline: minder onrust tijdens reguliere lesweken, werkdrukvermindering
docenten door 3 weken minder les en beperkte inzet projectweken, ruimte voor
onderwijskundige initiatieven/vernieuwingen: positief. Houd wel in de gaten dat
leerlingen geen extra druk ervaren in de 3 toetsweken.
Rest MR leden: allemaal positief. Werkgroep kan met voorstel verder aan de slag.
Voor de rest geen mededelingen.

8
Rondvraag

MOOL: is er al een oplossing voor rokers bij achteruitgang school richting
sportvelden? Is openbare weg.
GRAN: in contact met gemeente. Misschien biedt dat een oplossing. Zou mooi zijn
als er ook in de directe omgeving van scholen niet gerookt mag worden.

GRAN

z.s.m.
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Jacqueline: Klopt het dat er geen groepsfoto’s meer genomen mogen worden
vanwege de AVG? Jammer!
GRAN: Ja helaas wel.
Gert: Doordat een paar scholen binnen Quadraam minder aanmeldingen gaan
krijgen kan dit ook van invloed zijn op onze personeelsformatie. Boventallige
collega’s kunnen naar de andere scholen worden verplaatst.
9
Sluiting

sluiting 21.25
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