Korte notulen MR 13 december 2018
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur
2
Mededelingen/info/ aanvullingen, wijzigingen agenda
* Mededelingen van het College van Bestuur
In februari 2019 zullen diverse gremia uitgenodigd worden om te overleggen
over de te verwachten krimp in de leerlingenaantallen.
Er zijn 2 nieuwe leden nodig voor de klachtencommissie. Voor deze
benoemingsprocedure wordt een BAC ingesteld. Deze BAC bestaat uit 3
leden, waarvan 2 leden door de MR worden voorgedragen. Aanmeldingen
kunnen gestuurd worden naar de secretaris van de MR.
* Ingekomen stukken
3

Notulen MR-vergadering van donderdag 8 november 2018
De notulen worden goedgekeurd.

4

Bevordering Vwo4 naar Havo5
MR IB art. 24
Er is sprake van een verlenging van de pilot.
De MR stemt in.

5

Antipestprotocol 2019-2021
MR IB art. 24
De stukken over het reguliere onderwijs en GO worden samengevoegd tot één
document.
De MR stemt in.

6

Device miv schooljaar 2019-2020
OMR IB art. 14.2.C
Het quorum van het aantal ouders is niet aanwezig. Er zijn in totaal 7 ouders
en er zijn nu 3 ouders aanwezig.
Besluit: dit stuk verschuiven naar de volgende MR-vergadering op 15 februari.
Advies: meer uitwerken waarom er een device gebruikt wordt. Een
onderbouwing van het gebruik van een device is gewenst. Leg de gemaakte
keuze langs de meetlat van de AVG.
Als een leerling overgaat naar een andere locatie waar een ander device
gebruikt wordt, dan mag die overstap geen financiële consequenties hebben
voor die leerling. Die garantie is er onder bepaalde voorwaarden.
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Bevorderingsnormen GO
miv schooljaar 2018-2019
Dit stuk is teruggetrokken.

MR IB art. 24

8

Profielkeuzeformulier havo en vwo
MR IB art. 24
Geen wijzigingen in dit stuk. De keuze in dit formulier is beperkt volgens
sommige MR-leden.
De MR stemt in.

9

Begroting 2019

MR AB art. 25

De werkgroep Financiën geeft een positief advies.
De MR geeft een positief advies.
10

Meerjarenperspectief 2020-2024
Geen opmerkingen.
De MR geeft een positief advies.

MR AB art. 25

11

01 Dovoc Samenwerkingsovereenkomst
Vanaf 1 januari 2019
MR AB art. 25
Deze overeenkomst zal gelden tot 1 januari 2021. Men wil zich niet langer
vastleggen vanwege mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de scholen in
de eigen regio.
De MR geeft een positief advies.
02 Reglement alcohol, roken, drugs 2019-2021 MR IB Art. 25
Er zijn geen wijzigingen in dit stuk. Vraag: hoe zit het met alcoholvrije drank?
Als gezonde school biedt je dit soort drankjes niet aan. Bij een herziening van
dit document kunnen wij deze drankjes noemen.
De MR stemt in.
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01 Doorstroom GO->Penta GO-> Quintus
Informatief
Vraag: Moet dit stuk niet IB of AB zijn? Nee, dat hoeft niet, dit stuk is
informatief.
Als wij hiermee instemmen dan is er sprake van een pilot.
Het gaat om leerdoelgericht onderwijs. De vakgroep zal hierover overleggen.
Het PTA is hierin richtinggevend.
02 Functiemix LC / LD functies

Informatief

03 SWV Jaarverslag 2017-2018
04 SWV Jaarplan 2018-2019

Informatief
Informatief
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Rondvraag

14

Sluiting

om 20.45 uur

Met hartelijk groet,
Marly Vermuë

