Datum vergadering: 01-11-2017

Aanwezig: Jesse v/d Bovenkamp, Jan Hollebeek, Caroline Sluyters,
Peter Kiers, Remco Nikkelen, Linda van Mook, Anne von der Heide,
Jacqueline Wolters, Gert van Til, Lieke v/d Kwast.

Onderwerp: MR

Afwezig: Hugo Tak, Paul v/d Sluijs

Bijzonderheden: Geen
Agenda
1
Vaststellen
agenda
2
Notulen
01-11-2017
3
Bevordering
klas 1A+pilot

Besluiten/Mededelingen

Acties

Wie

Wanneer

Agenda is vastgesteld.
Er is een nieuw lid : Lieke v/d Kwast, leerling uit havo 4.

Notulen zijn besproken en worden aangepast door C. Sluyters
•
•
•
•

3 aspecten zijn besproken, stand van zaken, de bevorderingsnormen
van 1e naar 2e jaar en de besluitvorming met betrekking continuïteit.
Critical friend is gevonden in de persoon van: Mirella Ansems. Nog
nadenken over nog kritischere.
Werkdruk in de gaten houden.
Richting de open dag moet er een plan van aanpak komen.

Plaatsing op de site.
Advies van de MRàalle leerlingen
worden bevorderd naar leerjaar 2,
tenzij. Het “tenzij“ is onderwerp
tijdens de driehoekgesprekken.
`
Enquête onder de docenten

1

C. Sluyters

ASAP

Werkgroep
Werkgroep

Januari
2018

4
Samenstelling
MR
5
Leerlingenstatuut

•

5 leden leraren/1 ondersteunend personeel/3 ouders/3 leerlingen.

•

Ingestemd, mits de besproken aanpassingen worden uitgevoerd.

6
Splitsingsnorm
Havo 4voor
Engels+Nederl
ands

•
•
•

Besproken en ingestemd, tekstuele aanpassingen door M. Deelen.
Wordt in de het formatieplan meegenomen.
Geeft ruimte voor maatwerk e d.

•
•
•

Begroting ingediend bij CvB.
Audit LOOT is geweest, de audit voor dans volgt.
Fitness is opgeleverd.

7.
Mededelingen.

MT

Caroline Sluytersà Mark van
Groningen om de procedure aan te
passen
M. Delen neemt deze taak op zich

C. Sluyters

M. Delen

M. Delen

LLR: geen opmerkingen
Denktank:
• Voor de volgende bijeenkomst staat het thema “Future proof” op de
agenda.
GMR:
• Vele presentaties gezien en besproken
• Evaluatie gesprekkencyclus van de scholen.

2

M. Delen

ASAP

• Quadraam High school
BRIN: geen bijeenkomst geweest.
8.
Rondvraag

Enquête van Roelien over aansluiting PO-VO, vraag : hoe wordt deze
verwerkt en uitgewerkt?
Sluiting 21.35 uur

PMR
P1
aanwezigheid
studiedagen/
vergaderingen
PMR
2
Richtlijn
verdeling
klassen binnen
secties

Besproken en M. Delen past de tekst aan. Als dit gebeurd is, stemt de PMR
in met het voorstel.

Tekstueel aanpassen

M. Delen

Criteria moet vervangen worden door richtlijnen.
Het stuk is besproken en er is ingestemd met het voorstel, mits de tekstuele
aanpassingen

Tekstueel aanpassen

M. Delen

Sluiting 22.00 uur
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