Locatie
Veurs Voorburg
Datum
26-01-2019

Vergaderdatum
Aanwezig

17 Januari 2019
Korneel van den Bulck, Michiel Wijma,
René van Elewout
Mw. Hoogendam en 2 leerlingen (Naomi en
Sadaf) van de leerlingenraad.

Afwezig
Korneel opent de vergadering en heet ons welkom.
Agenda.
• De agenda wordt vastgesteld aanvullend hierop zijn de
onderstaande punten / mededelingen besproken.
• MW Hoogendam wil het pestprotocol bespreken dit wordt een
agendapunt voor de volgende vergadering.
Mededelingen.
Traject nieuwbouw.
5 architectenbureaus hebben hun ontwerp gepresenteerd. Eind
januari wordt er een architect gekozen. De planning is om
schooljaar 2021/2022 in de nieuwe school te beginnen.
Notulen.
De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld.
Leerlingenraad.
De voorzitster van de leerlingenraad en de ouders van de MR
stellen zich voor.
Punten uit vorige vergadering:
• Schoolfeest.
Het schoolfeest wordt dit jaar op een locatie buiten school gevierd.
De alternatieven voor een feest op school voor de onderbouw
worden nog onderzocht.
• Schoolreis en ouderbijdrage.
De tekst over de ouderbijdrage op de website moet worden
gewijzigd. Bij excursies wordt het vervoer naar de locatie betaald
uit de ouderbijdrage De entree valt niet onder de ouderbijdrage.
Korneel gaat de tekst wijzigen.
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Ooievaarspas.
De tekst op de site wijst alleen naar Den Haag. LeidschendamVoorburg en Rijswijk worden hieraan toegevoegd.
Verzoek deelname aan GMR.
Michel en René geven aan dat ze niet willen deelnemen aan de
GMR.
Gesprek met mw. Lammers.
Korneel heeft gesproken met mw. Lammers. Voor het coördineren
van de stage heeft ze 30 uur te besteden, de aanpak is goed
gezien de beperkte tijd.

Lesuitval en vergadering.
Er zijn een aantal teamleden ziek.
Er wordt onderzoek gedaan naar het binnen halen van docenten en
stagiairs. De school kan pas werven als er een formatieplaats is.
De leerlingenraad geeft aan dat de leraren steeds meer taken erbij
krijgen hierdoor kunnen ze minder tijd besteden aan les geven.
Michiel vraagt waarom de taak van de roostermaker bij een docent
ligt. Korneel geeft aan dat een docent het rooster maakt met een
ervaring die de belasting van de collega docenten aanvoelt.
Open huis.
• De geplande activiteiten zoals een zorgrobot, vr brillen waarin de
verbouwing van de kantine te zien is zijn besproken.
• Korneel vraagt of de oudergeleding MR wil deelnemen aan de
open dag. We laten dit z.s.m. weten.
Werkbezoek Althena college.
Korneel en Remco gaan een werkbezoek brengen aan het Althena
college.
Het doel van het bezoek is om te zien hoe ze werken met de
normjaartaken en efficiënte verdeling van taken. We willen weten
hoe de personeelsleden dit ervaren.
Product projectgroep onderwijsassistentie.
Korneel vraagt aan de MR. om de visie te lezen en feedback te
geven. Michiel en René pakken dit op.
Rondvraag.
Michiel wijst ons op een artikel “in een ruk van VMBO naar MBO”.
René en Michiel geven aan dat ze de nieuwsbrief niet hebben
ontvangen. Korneel heeft dit aan de administratie doorgegeven ze
gaan dit oplossen.
Korneel heeft de nieuwsbrief aan ons doorgestuurd.
Naomi van de leerlingenraad vraagt hoe komen jullie aan het
Altena College. Remco heeft dit in een blad gelezen.
Mw. Hoogendam geeft aan dat Zorg en welzijn minder
aantrekkelijk is voor jongens. In de toekomst moet het van
aantrekkelijker worden door o.a. te werken met een zorgrobot.

Pagina 2 van 2

