Datum vergadering: 20-09-2017

Aanwezig: Jesse vd Bovenkamp, Paul vd Sluijs , Jan Hollebeek, Caroline
Sluyters, Peter Kiers, Hugo Tak, Linda van Mook, Anne vd Heide ,
Jacqueline Wolters, Gert van Til.

Onderwerp: MR

Afwezig: Remco Nikkelen

Bijzonderheden: Geen
Agenda
1
Vaststellen agenda

2
Notulen
5 juli
3
MR regelement

Besluiten/Mededelingen

Acties

Wie

Wanneer

Agenda is vastgesteld.
Er zijn 4 nieuwe leden:
• Gert van Til
• Jacqueline Wolters (ouder)
• Linda van Mook
• Anne von der Heide (leerling)
Herkozen: C. Sluyters
Notulen zijn besproken en worden aangepast door C. Sluyters

Plaatsing op de site.

Als toevoeging: de MR heeft ook het recht van initiatief.

geen

C. Sluyters

ASAP

1

4
Vanuit het MT

•

Klas 1A formatief toetsen, het project loopt.

M.Delen à A.Wolterinck met vraag wie
erbij betrokken kan worden als een ‘critical
friend’?

•

Laptops: worden in 2 tranches aan het OP uitgeleverd.

O.a. als doel dat het werken in 365 steeds
meer gedaan gaat worden en de oude
desktops zijn afgeschreven.

M.Delen

MT
vergadering

•

5
Mededelingen

6
Rondvraag
.

Stewards: leerlingen worden opgeleid tot stewards door een
extern bedrijf
• Excellente school: feedback ontvangen van de jury, maatwerk,
betrekking extern(Artez/CTO/HAN/RU)
• Nieuwbouw: deze is klaar. Voor aanpassingen wordt geld voor
vrijgemaakt in de begroting.
• LLR: C. Zimmerman trekt de kar, wil er an gaan werken om
meer bekendheid te krijgen onder de leerlingen.
Dag van de leraar is besproken. Hugo is de voorzitter.
• Denktank-ouders: geen opmerkingen
• GMR: nieuwbouw Lorentz, Nieuwe rector Lorentz, nieuw lid
van CvB is benoemd.
• Brin : geen mededelingen.
Hugo Tak: groepsgrootte bij wisk/Entl/Netl.
Daardoor toepassen maatwerk lastiger. Verzoek tot verlaging
groepsgrootte.

Uitslag is in januari 2018

Lokalen moeten ook groot genoeg zijn,
minimaal 32 tafels en stoelen.
M. Delen pakt dit op.

M.Delen à
J.Kempen

.

2

Caroline Sluyters: ook de groepsgrootte van mentorgroepen verschilt.
Vraag is een formule met een vaste voet en opslag per leerling zinvol?

M.Delenà
MT

Sluiting 20.50 uur
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