Notulen MR vergadering 26 september 16:30 uur
Aanwezig: Gerrit de Wit, Beatrix Storm, Annemiek Ziessen, Johanneke Zwiers, Kasper van der
Heiden, Robert Sant, Femke van Wieringen en Nash Eshuis
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld.
2. Vaststellen notulen van 13 juni 2022
De notulen worden vastgesteld met dank aan Annemiek.
3. Vastellen jaarverslag 21/22
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
4. Aanvraag PTA’s ter goedkeuring
MR stemt in met de aanvraag met de kanttekening dat soms de wegingen erg uiteenlopen.
Dit zal worden teruggekoppeld aan de SL.
5. Aanvraag overgangsnormen
PMR vindt het positief dat de overgangsnormen worden geëvalueerd vanuit Cum Laude, is
ook bekend wie dit gaat uitvoeren?
2.1 er staat “overgang van 1 Havo naar 2 Havo”, dat klopt niet meer, wij hebben geen 1
Havo klas meer
Pag.4- bolletje 5- kan een onvoldoende bij LO worden gecompenseerd of moet dit worden
ingehaald? Zou vermeld kunnen worden ter verduidelijking.
Pag.4 tekstueel- 2e bolletje- Als een leerling besproken wordt valt – zin klopt niet
De aanvraag wordt goedgekeurd met bovengenoemde kanttekeningen.
6. Aanvraag ouderbijdrage
OMR- gezien de inflatie kan verwacht worden dat de inkomsten vanuit de ouderbijdrage
tegenvallen
Men hoopt dat school (mentor) alert is op gezinnen die het financieel moeilijk hebben,
bijvoorbeeld om te voorkomen dat leerlingen niet mee kunnen op schoolreisjes e.d.
OMR stemt in met de aanvraag
7. Aanvraag gesprekscyclus
Deze aanvraag is voor de PMR en ter informatie voor de MR
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8. Vaststellen vergaderdata MR
De nieuwe vergaderdata:
24 oktober 22
12 december 22
16 januari 23
6 maart 23
17 april 23
12 juni 23

9. Kiezen voorzitter en secretaris
Gerrit stelt zich beschikbaar als voorzitter en Bea als secretaris. Iedereen stemt hiermee in.

10. Rondvraag
LMR – waarom staat de leerlingen enquête bij de stukken van de gesprekcyclus? LMR heeft
vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de uitslagen ervan omdat wellicht niet alle leerlingen de
enquêtes serieus invullen. WTG licht toe- De leerlingen enquête is een van de tools om medewerkers
te beoordelen en werkt in de praktijk wel goed. Dit onderwerp lag inderdaad gevoelig bij docenten
en naar aanleiding daarvan is 2-3 jaar geleden een traject in gang gezet waarbij de enquêtes werden
onderzocht en geëvalueerd een aangepast. OMR geeft aan dat het ook belangrijk is hoe de docent
die een enquête afneemt dit aan de leerlingen presenteert.

17:10 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

Besluitenlijst (doorlopend)
Nr. Datum
Omschrijving besluit
1.
26-09-22
MR keurt jaarverslag 21/22 goed
2.
26-09-22
MR stemt in met de aanvraag PTA’s
3.
26-09-22
MR stemt in met de aanvraag overgangsnormen
4.
26-09-22
OMR stemt in met de aanvraag ouderbijdrage
5.
26-09-22
PMR stemt nog niet in met de aanvraag gesprekscyclus
6.
7.
8.
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