MR-vergadering
17 november 2020
18.30 - 20.30 uur

MR 18.30 - 19.00 uur
1

Evaluatie schooljaarplan schrappen van MR agenda
(komt niet meer terug op MR agenda)
I.v.m. COVID-19 is het schooljaarplan niet
geëvalueerd door de SL en zal dit dus niet besproken
worden in de MR.

PMR

Inf.

2

Vanuit de GMR
Vragen over Convenant VO-MBO, Willemijn wil dit
inbrengen tijdens de rondvraag.

LAM

Ini.

MR en directie 19.00 - 20.30 uur
1

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.
Leonie wil nog wat toevoegen aan agendapunt 3.

LAM

2

Notulen 13 oktober
Punt 5: Zin aanpassen naar: ‘MR stemt in met een
verplichting van het dragen mondkapjes.’

MR

3

Covid-19
★ Leonie: Jennifer had opstart problemen met
Classroom en de Meet tijdens de les op
school. Niet alles verliep soepel. Er worden
nog wat opstartperikelen ervaren. Ook Daan
en Amber delen hun (wisselende) ervaringen
van de afgelopen week.
★ Hybride onderwijs
BUK: doordat we uit zijn gegaan van een
minimum aantal lessen in het nieuwe rooster,
zijn er bij sommige klassen uren niet
uitgegeven. Er zijn nu gesprekken met
sectieleiders om te zorgen dat leerlingen meer
lessen krijgen.
★ Tafeltjesavond
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Ouders hebben een uitnodiging gekregen voor
een digitale tafeltjesavond.
MON: onduidelijk wie de Meetlink verzorgt voor
de gesprekken. BUK gaat hier actie op
ondernemen en zal zorgen dat dit duidelijk is
voor de docenten.
★ PR/werving (bijlage folders groep 8)
BUK: we willen onszelf goed profileren maar
een grote open dag is geen optie. Nu kan op
meerdere momenten op afspraak de school
worden bezocht en verder zijn er minilesjes
voor de groep 8 leerlingen. Er wordt een
promotiefilm gemaakt door ‘Idee aan zee
producties’ die o.a. op de website komt. De
folders komen in de brugzak. Spinoza komt
met een app waarin de filmpjes van de scholen
worden gebundeld.
4

Anti-pest beleid
BUK heeft overleg gehad met VVL, er komt een
stappenplan om het beleid dit schooljaar in de school
te brengen.

BUK

5

Implementatie van het visiedocument OA
Taken in de matrix:
In de matrix is aangegeven welke taken bij welke OA
horen. Onderwijsassistenten zijn verdeeld in OA1,
OA2 en OA3.
Lesgeven aan een deel van de klas: doet niet alleen
OA1 op dit moment maar ook OA2.
Betrokken bij toetsen/opdrachten: doen OA1 op dit
moment.
Leerlingen opvangen die te laat zijn: op dit moment
doen soms ook OA2 deze taak. Er is maar één OA3
beschikbaar.

BUK

Inf.

Aanbevelingen:
In het visiedocument zijn verschillende aanbevelingen
gedaan rondom de inzet van OA’s.
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OA staan nu ook in Magister in het rooster aan lessen
gekoppeld.
Flexibele inzet, gebeurt al meer, zoals een aanvraag
voor OA bij wiskunde (avo-vak).
Verdeling OA-taken en uren zijn in de formatie
meegenomen.
Sterretjesuren(voorbereidings- en nabereidingstijd)
worden nog steeds hetzelfde gebruikt, er is wel een
hogere factor bij OA1.
Samenstelling groep OA: de OA1 is uitgebreid met
uren.
Professionele ontwikkeling: is onderdeel van
personeelsgesprekken.
Rapportbespreking: OA nemen hier nog niet aan deel,
dit is een punt van aandacht.
Nieuwbouw: stiltelokaal is niet meegenomen in het
plan voor de nieuwbouw.
Huiswerkbegeleiding: nog niets mee gedaan.

8

6

Vervroeging keuze profielgebonden AVO-vakken
(keuze in maart) leerjaar 2 BBL en KBL
(document keuzetraject)
Keuze eerder, zodat ze in leerjaar 2 een keuze maken
voor een profiel en direct ook een keuze voor een
profielgebonden keuzevak in leerjaar 3. BUK zorgt dat
wij toegang hebben tot het document. Dit komt
volgend overleg op de agenda terug.

BUK

bvf2

7

Keuze profielgebonden AVO-vakken leerjaar 3
20-21 BBL en KBL
AKD gaat dit uitwerken zodat leerlingen e&o in
periode 3 en 4 een vak laten vallen. En dan meer uur
het andere vak krijgt. Dit is het laatste schooljaar dat
dit zo gebeurd, vanaf volgend schooljaar gaat dit zoals
in agendapunt 6 beschreven is.

BUK

Inf.

Rondvraag

MR gehele medezeggenschapsraad
PMR personeelsgeleding
OMR oudergeleding
LMR leerlinggeleding

IR instemmingsrecht
AR adviesrecht
Inf. informerend
Ini. initiatiefrecht

bvf1 beeldvormende fase
ovf oordeelsvormende fase
bvf2 besluitvormende fase

MR-vergadering
17 november 2020
18.30 - 20.30 uur
★ (BUK) Aanpassing School Ondersteunings
Profiel (SOP)
Onze Coördinator Passend onderwijs (CoPa)
wilde het document wat
aanscherpen/verduidelijken. Voorstel:
volgende MR-vergadering vaststellen.
★ (LAM) Er komt een convenant VO-MBO tussen
o.a. Francois Vatel en MBO Rijnland.
Vragen: wat houdt het in, wat zijn de voordelen
hiervan, is het ook mogelijk voor Veurs
Voorburg? LAM heeft een mail verstuurd naar
HBN.
★ Amber: vinden er nog activiteiten zoals een
schoolfeest of kerstontbijt plaats dit
schooljaar? Iv.m. COVID gebeurt er nu niets.
Er wordt nagedacht over een aangepaste
Sintviering voor de OB.

Volgend overleg 15 december
★ SOP
★ Voorstel aanpassing keuzetraject
★ Convenant VO-MBO
★ Leerlingstatuut
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