NOTULEN MR VERGADERING
Locatie:

Lokaal 13

Datum:

12-1-2021

Tijd:

16:00-17:25 uur

Aanwezig:

Joost, Marc, Mariëlle, Alice, Déanne,
Stefan

Agendapunten
1.

Opening en
check-in

2.

Vaststellen
agenda

3.

Voorstellen
Joost Goede:

Joost heeft zijn eerste MR-vergadering en stelt zich voor aan de
oudergeleding (Pabo gedaan, mentor Pro klas, ICT-coordinator)
MR is een volgende stap om iets voor de school te betekenen.

4.

Notulen
vergadering
24 november

GOEDGEKEURD

5.

Taakbeleid
(stukken
hebben jullie
op 10
december van
Déanne
ontvangen),
betreft
goedkeuring.

De MR stemt in met het taakbeleid, als kanttekening wordt nog
wel gegeven dat de bijlage gereduceerd moeten worden tot de
stukken waar naar verwezen wordt. BV door middel van een
screenshot.

6.

Lock-down –
Corona
maatregelen

-

De personeelskamer is uitgebreid naar de aula, en wordt
op een klein hoekje na niet meer door leerlingen gebruikt.

-

De hoge tafels zijn weggehaald, ook het aantal stoelen is
vermindert

VMBO:
-

Klas 4 vmbo is op school , 3 vmbo komt alleen 1 dag voor
de praktijkvakken op school, de rest is op afstand, klas 1
en 2 vmbo krijgen thuisonderwijs voor de avo-vakken.

-

Bij thuisonderwijs start elke leerling online, krijgt uitleg
over de opdrachten.

PRO/COMBI:
-

De eerste week van de lock-down en de eerste week na
de vakantie waren leerlingen nog thuis en kregen alleen
thuisonderwijs. Voor sommige leerlingen was dit lastig.
De oudergeleding geeft aan dit jammer te vinden, hier is
contact over geweest met het MT.

-

Voor de onderbouw is er 4 uur les op school (2 uur
theorie en 2 uur praktijk)
Leerlingen zijn verdeeld in een ochtend en een middag
groep.

-

Bij de bovenbouw zijn de leerlingen zoveel mogelijk op
stage, ook worden er online-lessen verzorgt.

-

Per profielvak worden er 1x in de week praktijklessen
gegeven aan leerlingen die geen stage hebben.

-

De zorgleerling komt naar school toe

Joost en Déanne bespreken met het MT het verschil in de lessen
tussen de onderbouw en de bovenbouw.
De lessen tijdens de 2e lock-down worden als beter ervaren dan
tijdens de 1e lock-down.
7.

8.

Achterstanden
VMBO
leerlingen ivm
examen

Leerlingen met achterstanden zijn in kaart gebracht.

Invulling
openhuis

Het openhuis gaat niet door.

De komende 17 weken krijgen leerlingen extra bijscholing om dit
weg te werken.
Er wordt met ouders gecommuniceerd zodra hun zoon/dochter
hiervoor in aanmerking komt.
Het Tender heeft in oktober/november de basisscholen uit de
regio ontvangen en hebben proeflessen gekregen. Proeflessen
worden als “goud” ontvangen.
Als tip:

9.

Leerling
geleding

-

Ander filmpje op de website ipv het huidige

-

Digitale rondleiding

-

Filmpjes per vak maken wat het inhoudt

Leerlingenraad is verkiezing geweest.
-

De leerlingen welke zitting hebben zijn allemaal pro-combi
leerlingen

-

Er moet een verkiezing komen voor de VMBO geleding

Leerlingenraad is hier nog mee bezig, anders berichten
sturen naar vmbo leerlingen.
9.

Taakverdeling
(rollen)

-

Voorzitter: Déanne de Boer

-

Penningmeester: Marc Schultheis

-

Secretaris: Stefan de Bruin

Voor de boekhouding van dit jaar moeten de uitgave worden
opgevraagd bij Jeroen.
10.

Mededelingen

11.

WVTTK

12.

Afsluiting

Mededelingen
-

Solliciatiegesprek nieuwe teamleider: veel vragen gesteld,
6 gesprekken geweest waarvan de eerste 5 een vrij lag
niveau hadden. Het laatste gesprek heft een goed gevoel
achter gelaten.

-

Marc en Déanne hebben een gesprek gehad met Maria
over de schrijfstraffen. De MR heft hier een vervelend
gevoel aan over gehouden, het verslag mist en de
toegezegde terugkoppeling vanuit het gedragsteam is niet
geweest.

Afsluiting

