Agenda MR vergadering 13 juni 16:30 uur lokaal 22
Aanwezig: Gerrit de Wit, Teun Harteveld, Casper vd Heijden, Quin te Culve, Johanneke Zwiers,
Annemiek Ziessen
Afw met bericht: Beatrix Storm en Robert Jan van Sante en Tommy Veltman

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen
van 11 april 22

Notulen vastgesteld – dank aan Bea
3a: werving nieuwe leerlingen-Quin is geslaagd en
Tommy gaat van school- 2 nieuwe leerlingen
hebben zich aangemeld- dan is er geen verkiezing
nodig
Nieuw lid in PMR: Johanneke

4. Formatieplan ter info

WMS artikel 12-lidAB-instemmingsbevoegdheid
PMR
1- MR moet PMR worden
2- Aandacht voor takenlijst uitbreiding door
rekenfouten
5. Aanvraag
1- Vinden wij het een goed idee om het herkansen
Examenreglement en
te verplaatsen naar periode na SE3
herkansingsregeling
Ja, kanttekening: zijn de inhaalmomenten erg snel na
oorspronkelijke toetsen?
2- Vinden wij een totaalvakherkansing een goed
idee?
Totaalvakherkansing: Negatief
Moeilijk om een goede totaalvakherkansing, op niveau
te maken.
Je werkt strategisch gedrag richting SE3 van lln in de
hand
Het stapelt op, als je SE1 niet goed gemaakt hebt kun je
moeilijker SE2 maken-je mist nu stok achter de deur
van de SE1 herkansing
aanhouden
6. Aanvraag
beëindiging pilot
huiswerkbegeleiding
7. Aanvraag
Huisvestingsplan

instemmen

Medewerkers/ouders/leerlingen zijn tot nu toe niet
betrokken geweest bij het voorgenomen besluit
Toelichting is noodzakelijk over bv
-Onderbouwing groei leerlingaantal
-Onderbouwing 3e gymzaal

-Geld lenen bij bank
aanhouden
8. Aanvraag
compensatieregeling
examens
9. Aanvraag
Leerlingenstatuut
10. Aanvraag NPObesteding 22-23
11. Workshop

12. Rondvraag/plannen

Ok
instemmen
4.4a-moet zijn niet meer te corrigeren ipv meer te
corrigeren
instemmen
Laat ontvangen-maar zijn het er wel mee eens
instemmen
Uitnodiging workshop voor golden triangle of
governance
MR is enthousiast
Etentje 6 juli 2022

etentje

Volgende keer: Verder zie vraag ik mij af of er vanuit de MR gedachten zijn over het vanuit de MR
naar voren schuiven van een kandidaat voor het toezichthoudende bestuur vanuit de MR. Ik meen
me te herinneren dat hiernaar gevraagd is tijdens de vorige vergadering.

