NOTULEN MR
Woensdag 11-12-2019
Onderwerp: MR-vergadering

Aanwezig: MR:
Jan Hollebeek (vz), Caroline Sluyters (secr), Peter Kiers, Niels van der
Graaff, Tjeerd Mombarg, Tijn Peters, Remco Nikkelen, Paul v.d. Sluijs,
Moritz Würtz, Casper van Herwaarden, Jacqueline Wolters
Afwezig: Linda v. Mook, Gert van Til

Bijzonderheden: geen

Notulen: Liselotte Schuuring

MR-Vergadering
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• Opening 20.00
• Vaststellen agenda
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Notulen 11 september 2019

Besluit/Te doen

Vastgesteld

N.a.v. notulen 11 sept 2019:
Gesproken werd over de bezinningsuren. De vraag rees of
deze wellicht als hele of halve dag vrij in het taakbeleid
verwerkt kunnen worden. Dit wordt nog verder besproken in
MR, net als de rest van het taakbeleid.
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Evaluatie overgangsregeling
(Geen recht meer op zittenblijven)

Ter informatie

GRAN heeft een format gemaakt met de resultaten van
bevordering zodat het vergelijken gemakkelijker wordt. 18-19
vergeleken met 17-18: meer leerlingen zijn afgestroomd.
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Schooljaarplan:
stand van zaken korte termijn en lange termijn (Beekdal 2024)
• Organisatie
• Secties
• Gesprekcyclus

Informeren
Discussiëren

Door

•

Beekdal 20-24

Tussenstand 2019
Tussenstand schooljaarplan
- Organisatie verbeteren (procedures, afspraken)
Meldkamer, rotzooi om het gebouw
- Opbrengsten verbeteren (secties)
- Gesprekkencyclus (inrichten, opstarten) in februari
als nieuwe afdelingsleider komt
- Onze school in 2024
Beekdal in cijfers
- Eindrapport PRCS
Er lijkt weinig focus te zijn op visie en op afmaken waarmee
gestart is.
Veel personeelsleden zitten op eilandjes er is te weinig
gezamenlijkheid.
Er is geen sprake van een aanspreekcultuur.
Als een personeelslid niet blijkt te functioneren, wordt er niet
doorgepakt door de schoolleiding.
Veel zaken worden ad-hoc geregeld.
NCO
Onze leerling populatie bestaat uit veel leerlingen met havoadviezen, steeds minder leerlingen hebben een puur vwoadvies.
Steeds meer leerlingen kiezen een NG –min-profiel.
Havo-advies-leerlingen op het vwo doet het goed in
bovenbouw.
Leerlingen met een vwo-advies doen het op de havo-afdeling
minder goed dan leerlingen met een havo-advies.
Beekdalresultaten
Het resultaat is wankel, met name als we kijken naar het soort
leerlingen die we binnen krijgen. Oppassen dat we geen
zwakke school worden!
Het gaat in de onderbouw niet goed met de doorstroom naar
het havo of het vwo. Met name de jongens worden daardoor
geraakt, zij vervolgen hun schoolloopbaan op een lager niveau
dan op basis van het basisschoolniveau mag worden
verwacht.
We moeten daar als school naar kijken.

Aandacht voor vrijblijvendheid (voor leerlingen en docenten)
en eilandcultuur.
De lat moet omhoog voor zowel leerlingen als docenten.
2 Opgaven:
Met de sectie kijken naar de opbrengsten (korte termijn) en
waar staat Beekdal 24 (lange termijn)
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Jaarplanning
Extra studiedagen in de tweede helft van het jaar:
Voorstel is:
Maandag 20 januari 2020
Maandag 17 februari 2020 en donderdag 9 april 2020
Niels kijkt wanneer de leerlingbespreking klas 2 die op 20/01
gepland worden geplaatst kunnen worden.
Er wordt door Niels nog gekeken of het wellicht iets meer
gespreid wordt. Dan moet er ook naar gekeken worden dat de
herkansingen wellicht ook mee verhuisd worden (want anders
vallen de lessen uit). De MR stemt in met extra dagen, maar
op welke data moet uitgewerkt worden.

GRAN

Een andere opmerking betreft de vergaderingen: de
vergaderingen (SO, MO etc.) staan nu gepland op 1 uur, zodat
er andere vergaderingen na kunnen worden gepland. Dit is
niet wenselijk, beter is 2 uur. Nu hebben de secties en
mentoren teams te weinig tijd.
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Mededelingen:
• Vanuit MT: nee
• Vanuit LLR: Tijn: Er is een tekort aan pauzeplekken, met
name tijdens de onderbouwpauze.
• Vanuit Denktank-Ouders: Jacqueline is aangeschoven bij
de denktank.
• Vanuit GMR (HOLJ): een vergadering geweest,
vakantieregeling is besproken. Studiemiddag is geweest.
Ziekteverzuim bij docenten Quadraam lijkt toe te nemen.
• Vanuit BRIN (SLUC): geen bijeenkomst geweest.
•
Rondvraag
Remco: krijgt van kinderen en hun vrienden signalen dat er
organisatorische problemen zijn (zoals aantal tafels, aantal
toetsen).

Informeren

Tijn: Geeft aan dat de lessen in de examenklassen vaak als saai
ervaren worden.
Verder geeft hij aan dat zijn vertrek aanstaande is, Hij laat de
Leerlingenraad en het Debatteam achter, beide lopen nu
goed. Deze groepen moeten bij het vertrek van Tijn wel goed
begeleid worden. De oproep van Tijn aan MT is om die clubjes
serieus te nemen (en niet alleen de topsporters etc.)

MT

Moritz: de plek voor de rokers is niet ok. Aan de weg met een
vuilniszak. GRAN: ik kan niets faciliteren, GRAN gaat wel een
vuilnisbak vragen bij de gemeente.

GRAN

Tijn: Allerlei Arnhemse scholen samen naar gemeente i.v.m.
drugsgebruik.
GRAN:
We zijn er mee bezig. Samen met andere scholen hebben we
gekeken of we het convenant “Rem op geweld” als
uitgangspunt kunnen nemen. Dat werkt niet goed genoeg, we
zijn bezig met zoeken naar een goede aanpak.
Paul: stuk van GRAN is helder en inzichtelijk, complimenten.
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Sluiting

