Notulen MR-vergadering 12 juli 2018

Aanwezig:

Sandra Grootenboer (vice-voorzitter), Miranda van Kollenburg, Hetty O’Connor,
Hendrik van den Berg, Harold Rutgers, Ruben Ras
Ouderraad: Timo van Beek, Anja Schagen, Paul Borrias
Leerlingenraad: Vincent Meinsma, Alena Kolahchian, Hiewiedaar Alyass

Afwezig:

Jolanda Boud en Olivier van Oostrom (allebei afwezig ivm een
technasiumtentoonstelling), Thijs Vreekamp (ziek), Marianne ten Berge (ziek)

Aanwezig SL:

Judit Weekenborg (rector) en Pieter Spronkers (afdelingsleider tl)

Notulist:

Vera Jagesar

Datum:

12 juli 2018

Locatie:

SGL, F6

1. Opening en vaststellen agenda
Omdat de voorzitter Thijs Vreekamp ivm ziekte nog afwezig is, zit Sandra Grootenboer (vicevoorzitter) deze vergadering weer voor. Zij meldt dat er aan het einde van de vergadering
afscheid genomen zal worden van Paul Borrias.
2. Notulen MR 31 mei 2018 en PMR notulen

Gemeld wordt dat de examenreglementen nog niet op de site staan. De rector heeft straks
een aanvulling.
De namen van leerlingen zijn ivm de privacy wetgeving wel weggehaald van de site.
Er wordt door de leerlingen gevraagd wanneer de mediatheek weer open gaat. Er is
geprobeerd vervanging te vinden, maar dat is helaas niet gelukt.
Er wordt door ouders gevraagd naar de nieuwsbrief. Deze zal in het komende schooljaar
SVOL breed opgepakt worden.
De notulen van de MR van 31 mei worden goedgekeurd.
Over de notulen van de PMR zijn geen vragen.
Er zijn geen notulen van de ouder- en leerlingenraad. Nieuws zal mondeling toegelicht
worden.
3. Mededelingen vanuit de SL en ingekomen stukken
Mededelingen van de SL:
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De examenresultaten zijn buitengewoon goed. Door de ontwikkelingen in Maastricht is
kritisch gekeken naar onze examenreglementen en daar zal een kleine aanpassing in gedaan
worden (de enen).
Er zijn deze week allerlei activiteiten voor de leerlingen. Er zijn teamplannen gemaakt met
veel nieuwe dingen. De nieuwe teamleider voor het vwo die Gerardine Marechal gaat
vervangen is Vincent van Wanrooij. Alle vacatures zijn vervuld en de lesverdeling is klaar.

4. Nieuws uit de GMR/Ouderraad/Leerlingenraad/clusterraden

 Vanuit de GMR
De GMR is nu door ziekte niet door 2 personen van de SGL vertegenwoordigd. Misschien dat
hier nog iets te regelen valt. In de PGMR is het professioneel statuut en het MTO besproken.
 Vanuit de ouderraad
De ouderraad stopt. Zij zal niet meer bij elkaar komen als ouderraad.
In de MR zal Annemarie Baas de plaats van Paul innemen.
Er is wel een ouderraad in oprichting tussen de drie scholen. De ouderraad adviseert meer
naar de belangen van ouders te luisteren en adviseert de SVOL er voor te zorgen dat er
informatie is voor ouders over de campus. De rector verwijst naar de SVOL-website.
 Vanuit de leerlingenraad
De leerlingenraad zal overleggen met de nieuwe afdelingsleider. Zij zal een stukje op de
website plaatsen met foto’s (via de PR medewerkster).
 Vanuit de clusterraden
Door een teveel aan uren moet Hendrik van den Berg stoppen als voorzitter van de
clusterraad vmbo. Harold Rutgers is zijn vervanger. De voorzitter is nu Bjorn Scheggetman
van ISG Arcus. De lessentabellen van TL en BK zijn positief beoordeeld. De rector bedankt
Hendrik voor zijn niet al te makkelijke werkzaamheden voor de clusterraad.
In de clusterraad van de het havo/vwo moet Hetty door een teveel aan uren haar taak
overdragen aan Ruben Ras. Deze clusterraad wacht nog steeds op stukken en heeft haar zorg
uitgesproken.
5. Contourennota SVOL
De rector laat weten dat er in het komende jaar tijd vrijgemaakt wordt om SVOL breed te
overleggen. Er zijn 6 campusdagen ingeroosterd voor schooljaar 2018/2019. Er is een
techniekkring opgezet, de SVOL heeft de bedrijven in Lelystad aan tafel, er wordt
samengewerkt met de stad, boekje 3 vmob (wat hebben we gedaan) is klaar en staat op de
site.
Kortom, er gebeurt heel erg veel en volgend jaar wordt dit alles voortgezet.
Sommige vakgroepen hebben ook grote stappen gezet met gezamenlijke PTA’s.
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6. Inrichting vwo 4-5
Inmiddels is er een ouderavond geweest om de nieuwe werkwijze in het vwo te presenteren.
De vragen die gesteld zijn waren opbouwend kritisch. De coachgroepen zullen zich eerst
richten op het plannen en het huiswerk, het meekijken.
Er is besloten om een XXL schoolplanner aan te schaffen.
7. Schoolgids
Advies: De tekst graag nog redigeren en ouderraad graag vervangen door ouders.
De MR ziet met vertrouwen de schoolgids tegemoet. Deze zal op de website komen te staan.
8. Overgangsregelingen en examenreglementen 2018-2019
Akkoord. De bedoeling is om zo dicht mogelijk bij de zak- en slaagregeling te blijven.
Volgend schooljaar zal de overgangsregeling geharmoniseerd moeten worden binnen de
SVOL. Net als ook het toetsbeleid en de PTA’s.
Met de kennis van Maastricht zal ook naar onze eigen examenreglementen gekeken worden.
De overgangsregelingen en examenreglementen zullen op de site geplaatst worden.
9. Jaardata en planning MR 2018-2019
De data voor de MR zullen in de jaaragenda opgenomen worden.
Gevraagd wordt naar een zorgplan/pestprotocol/dyslexieprotocol.
Als het goed is, zijn deze protocollen als bijlagen bij het SOP opgenomen. Dit SOP is nieuw
met het oog op de clusters.
10. Uitvoering Reizen en excursies/vrijwillige ouderbijdrage
Akkoord.
11. Korte rondvraag
Ouderraad: Door veel wisselingen van personeel kan er een kennisachterstand komen. Dit
speelt ook bij ouders en leerlingen. Graag aandacht hiervoor.
Leerlingenraad:
Kan een leerling terug komen naar school na een jaar mbo? Geadviseerd wordt contact op te
nemen met de decaan en de afdelingsleider.
12. Terugkoppeling punt 7, 8, 9,10 en 11
Punt 7: is unaniem akkoord
Punt 8: unaniem akkoord
Punt 9: unaniem akkoord
Punt 10: unaniem akkoord
13. Rondvraag
Ouderraad: er is veel stress bij leerlingen doordat er veel toetsen en projecten in een korte
periode gepland worden. De leerlingenraad beaamt dit, maar door de projecten hebben veel
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leerlingen nog wel hun cijfers kunnen ophalen. Soms moet er veel geleerd worden en wordt
er weinig gevraagd.
Gepleit wordt voor een betere spreiding en een betere planning.
Leerlingen worden voorbereid op het examen, waar ook veel voor geleerd moet worden en
ook niet alles bevraagd wordt. Op sommige niveaus worden niet alleen de feiten gevraagd
maar ook een oorzaak, gevolg of analyse.
De ouderraad vraagt waarom op de website staat dat leerlingen uit hun comfortzone
gehaald moeten worden. Dit zou vervangen moeten worden door leerlingen uitdagen.
Er wordt afscheid genomen van Paul Borrias. De voorzitter bedankt Paul voor zijn inzet en de
samenwerking. Paul zegt dat hij de ontwikkelingen van de nieuwe campus zal volgen maar
adviseert de huidige leerlingen niet te vergeten! En de slagingspercentages zijn goed, maar
organisatorisch kan het beter.
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende MR vergadering is op 4 oktober.
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