MR 01-12-2016
1. Aanwezig:
o Sharon Kornmehl (oudergeleding)
o Bram Verhoofstad (leerlinggeleding)
o Sarah van Hulten (leerlinggeleding)
o Arjeh Cortissos (OP)
o Channah Broersma (OP)
o Anita van Pelt (OOP)
o Anita van Haasteren (OP)
o Renate de Schaap
o Namens het MT: Arjo de Groot (rector a.i.)
2. Opening en vaststelling agenda
3. Arjo
o Arjo wil graag de vergaderdata MR en onderwerpen weten, om aan te
sluiten bij vergaderingen waar dat handig is
1 augustus is planvorming af
o Leerlingzorg
Sinds 3 weken is er een interim zorgcoördinator
Een nieuwe structuur wordt geïmplementeerd en dossier moeten
opgepakt worden
Nieuwe structuur
• Basis
o Cijfers, absenties etc inclusief de registratie worden
per periode door de mentor en afdelingsleider
besproken
• Extra zorg
o Via signaleren, analyse, diagnosticeren, plan,
evaluatie
o Belangrijk dat ouders en school samenwerken aan
oplossingen
Aan het einde van het jaar wordt de nieuwe structuur
geëvalueerd en kan er eventueel een aanpassing van het
taakbeleid voor de mentoren plaatsvinden. Dit moet via de MR
en komt dan dus terug op de agenda
In maart willen we graag een update over de zorg, liefst vanuit
leerling / klassen / docenten / school
o Cultuur
School wil voor kwaliteit gaan, ook culturele activiteiten moeten
leerrendement hebben en dus afspraken maken ipv dat
personen individueel werken
o Onderwijs
Docenten worden de laatste jaren bijgeschoold over toetsing en
opbouw van lessen
Hier zijn een aantal docenten extra mee bezig, die controleren
het proces
o ICT
Ilan Joosten heeft 0,5 dag per week de tijd om beleid op te
zetten
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Er vinden gesprekken plaats met het bestuur, dit gebeurt
deels bovenschools
• Contact is gelegd met Jonathan Koopmans (ORT)
o Ivm subsidie voor technisch onderwijs
o Belangrijk is dat de plannen passen bij
subsidieaanvragen
o Kennis van technisch onderwijs
• Hardware vernieuwing
o Eerst inventarisatie
• ICT onderwijs, zoals programmeren, wordt langzaam
ingevoerd
• ICT als hulpmiddel voor het onderwijs
• Groep 8 van Rosh Pina
o Vorig jaar al lessen robotica, dit jaar uitbreiding
De analyse is nu gaande
Personeel
Sollicitanten moeten een proefles geven
• Leerling geleding vraagt of er dan niet ook feedback van
de leerlingen gevraagd kan worden.
• Lessenevaluatie van zittende docenten
Bovenschoolse organisatie
Er komt een nieuw functiebouwwerk
• Ook in school
MT is veranderd
• Op verschillende onderwerpen worden experts ingezet
• De experts zijn verantwoordelijk voor hun taak
o Identiteit
o ICT
o PR
Commissie
Lucie, ouderraad, MT (Martje), bestuur
(Yigal), 2 docenten
Draaiboek nodig
Op termijn ook leerlingen erbij
o Zorg
Leerlinggeleding: Zijn er meer activiteiten mogelijk, zoals open BAC
(CKV?) en uitwisselingsprogramma’s
Op dit moment heeft het MT door alle veranderingen geen
mogelijkheid om hier aan mee te werken
Misschien bij organisatie vanuit leerlingen wel mogelijk
Identiteit
Bas de Bruijn is betrokken op visie-niveau
Channah Broersma en Daniël van den Berg zijn experts
MH, KH, JI en activiteiten
• Voor MH en Jahadoet zijn er nieuwe docenten
bijgekomen
Bij activiteiten wordt gecheckt:
• Heeft de activiteit nut/leerrendement?
• Past de activiteit in de jaaragenda?
• Is er ruimte en tijd om de activiteit te organiseren?

4. Notulen vorige vergadering
o Notulen zijn goedgekeurd

5. Verder
o De begroting voor dit schooljaar + de cijfers van afgelopen schooljaar
moeten door het MT nog geproduceerd worden, komt in ieder geval na
13-12-2017.
o Zorgstructuur mbt taakbeleid mentoren moet eind van het schooljaar op
de agenda MR
o In maart willen we graag een update over de zorg, liefst vanuit leerling /
klassen / docenten / school
o Afspraken:
3e MR vergadering is donderdag 2-2-2017 om 16.00 uur
4e MR vergadering is maandag 13-3-2017 om 16.00 uur
6. Actiepunten
o Subgroep ouders en leerlingen (Sarah v Hulten):
Wat is er mogelijk aan activiteiten?
Wat moet er gebeuren om iets te organiseren?
o De begroting voor dit schooljaar + de cijfers van afgelopen schooljaar
moeten door het MT nog geproduceerd worden, komt in ieder geval na
13-12-2017. Anita van Pelt en Arjeh Cortissos kijken hiernaar als ze
binnen zijn.
7. MR Rosh Pina
o Punten die we gedeeltelijk samen kunnen aanpakken
PR
ICT
Bestuursstructuur
• Expertise per persoon
BHV / preventiemedewerkerschap / arbo
Doorstroming RP → MM
Bovenschoolse gelden
Gebouwbeheer
Benoemingsrecht in curatorium (Raad van Toezicht)
• 2x per jaar samen met MR zitten vanaf 2017
o Huidige zaken:
Vacature curatorium, MR mag de vacature vullen
o Later:
Aanpassing bestuur
Volgende MR vergadering is donderdag 2-2-2017 om 16.00 uur

