Datum vergadering: 25-04-2018

Aanwezig: Jesse v/d Bovenkamp, Jan Hollebeek, Peter Kiers, Remco
Nikkelen, Linda van Mook, Anne v/d Heide , Gert van Til, Lieke v/d
Kwast, Hugo Tak, Paul v/d Sluijs

Onderwerp: MR

Afwezig: Caroline Sluyters, Jacqueline Wolters.

Bijzonderheden: Geen
Agenda
1
Vaststellen agenda
2
Notulen
20-09-2017
3.
vaststellen
examenregle-ment
Beekdal
Lyceum2018-2019

Besluiten/Mededelingen

Acties

Wie

Wanneer

Agenda is vastgesteld.

Notulen zijn besproken en worden aangepast door J.Hollebeek

Plaatsing op de site.

Artikel 4 lid 8 en artikel 11 lid 2 zijn unaniem aangenomen.

MR stemt in met de wijzigingen in het
examenreglement.

J.Hollebeek
à MADG

Artikel 4 lid 8: Kandidaten die niet geslaagd zijn en hun examenjaar
opnieuw doorlopen mogen in de eerste periode van het examenjaar
twee PTA-toetsen uit het voor-examenjaar herkansen. Voor havoleerlingen zijn dat twee toetsen uit 4 havo, voor vwo-leerlingen zijn
dat twee toetsen uit 5 vwo.
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Artikel 11 lid 2:

4.
Aanpassing
functiemix-beleid

2) Voor instromers vanuit 4 vwo en 5 vwo met overgangsbewijs naar
5 havo geldt dat alle schoolexamencijfers in 4 havo moeten worden
ingevuld met behulp van de behaalde schoolexamencijfers uit 4 vwo.
Bij vakken die in 4 vwo geen SE-cijfers hebben wordt het rapportcijfer
ingevuld. Het vak maatschappijleer moet met minimaal het cijfer 4
zijn afgesloten. Het vak ckv moet met minimaal een V of een 4,0 zijn
afgesloten.
De schoolleiding van het Beekdal Lyceum vraagt de PMR van het
Beekdal Lyceum in te stemmen met de beleidswijziging van het
huidige functiemixbeleid, zodanig dat met behoud van alle tot nu
vastgelegde individuele afspraken Lees: aan bestaande rechten wordt
niet getornd, de automatische koppeling van het
sectievoorzitterschap of speciale functies zoals cultuurcoördinator,
sportcoördinator, coördinator Topsport en Dans, docentbegeleider,
decaan, leerlingbegeleider en zorgcoördinator wordt losgelaten.
Bovenstaande functies worden minimaal gekoppeld aan een LCfunctie. Per situatie wordt in afstemming met de PMR van het Beekdal
Lyceum en afdeling HRM van Quadraam bij het openstellen van een
vacature de functie gewogen en ingeschaald.

In stemming gebracht en ingestemd door
de leden van de PMR.
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Bovenstaand voorstel is besproken en er is ingestemd

5.
Taakbrief

De afspraak is dat de uren van docenten waarbij het saldo aan het
einde van het schooljaar meer dan 2% - positief of negatief - afwijkt
van het aantal netto te werken uren worden overgeheveld naar het
volgende schooljaar. Als het binnen de marge blijft gebeurt er niks.

6.
Maandrapportage

M. Delen licht deze toe.
IVM splitsingsnorm komend jaar 32à31 en het jaar daarop 31—30 ,
kost de school volgens S.Duijs 0,5 FTE.

7.
Mededelingen.

MT: geen mededelingen
LLR: geen opmerkingen
Denktank: bijeenkomst geweest voor ouders heeft plaats gevonden.
GMR: geen mededelingen

PMR heeft ingestemd.
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8.
rondvraag

J. Bovenkamp: wanneer start en eindigt een dagdeel? Met de
verschillende pauzes is dit niet echt helder (1-4/4-8?)
R. Nikkelen: is er een noodplan bij calamiteiten zoals code
rood/stroomuitval?

Wordt besproken in MT

M.Delen à ja, dat is er nu wel .

A. v/d Heijden: in de kantine wordt aan het einde van de dag veel eten
weggegooid en dat op een “duurzame”school.
J.Hollebeek: is het nog bespreekbaar dat de toetsen max 100 min
mogen zijn?

M.Delen bespreekt dit met Markies.
M. Delen, helaas het besluit staat vast.
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