Notulen vergadering MR- Maerlant
Open vergadering (2e gedeelte)
Datum: 01 november 2016

Aanwezig:

MR leden:
Edwin van der Geest
Gerjo Muilwijk (voorzitter)
Joyce de Doelder
Nan Tromp
Cees van Helvoort
Mariska van der Salm (Notulist)

Peter Nagelkerke
Martine Brunt
Kia Groeneveld
Milou de Schrijver
Suzanne Huijgen

Toehoorders:
x
Afwezig met kennisgeving:
Bart van Woensel
Afwezig zonder kennisgeving:

1. Notulen en actielijst
Notulen worden goedgekeurd.
2. Huishoudelijk reglement
GM: Moet nog gebeuren.
3. Jaarverslag
Gerjo maakt het af en laat dit op de site zetten.
4. Bevorderingsnormen
GM: Met de opmerking van Anders erbij (in de inleiding: met te weinig cijfers is een
leerling bespreekgeval. Conform leerlingenstatuut en toetsbeleid), kunnen we dan
instemmen?
Het toetsschema moet in 2017 twee weken voor aanvang van de A en B weken worden
uitgedeeld. De toetsstof van de eerste periode moet schriftelijk bekend gemaakt worden
in de eerste lesweek.
PN: Wat als er wordt afgeweken van het PTA?
GM: Dan naar de afdelingsleider.
KG: Bij wiskunde lopen we steeds achter. Ik kan me voorstellen dat dit andere jaren ook
zo was, moet dit dan niet aangepast worden in het PTA?
EvdG: Dit kan alleen dit schooljaar zijn, door lesuitval, andere docent, etc.
We stemmen in met de PTA’s en bevorderingsnormen.
5. Rondvraag
NT: Wat is het nut van de jaarkalander? Kan dit geld niet anders/beter besteed worden?
MdS: veel leerlingen gooien hem op school al weg.
We vragen de directie om het nut van de jaarkalender. (Actie Gerjo)
CvH: We delen geen 1e en 2e rapport meer uit. Wat vinden ouders en leerlingen daarvan:
Lln: Jammer voor het laten zien aan oma.
Ouders: Duidelijk meetmoment, ook om met de leerling in gesprek te gaan.
Conclusie: geen jaarkalender, wel rapporten.
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BvW: Er is geen vice-voorzitter, waarom niet?
GM: Hebben we al vrij lang niet. We regelen dit ad-hoc.
6. Sluiting
Nr

Actie

Voor
Wanneer

01.01

HR aanpassen

01-01-2017 ?

01.02
01.03
02.01
02.02

Voorlopige jaarverslag naar MR mailen
Brief naar bestuur omtrent aanstelling AV.
Jaarverslag vaststellen en op de site zetten.
Nieuwe brief naar het bestuur omtrent aanstelling
Anders.
Instemming PTA en bevorderingsnormen
Nut van de jaarkalender navragen en rapporten
toch graag wel.

z.s.m.
z.s.m.
06-12-2016
z.s.m.

Status
(Nieuw
/ loopt /
gereed)
Loopt
bijna
Gereed
Gereed
Loopt
Nieuw

06-12-2016
06-12-2016

Nieuw
Nieuw

02.03
02.04

Instemming:
Bevorderingsnormen (Als de zin van Anders erbij komt in de inleiding)
PTA’s

2

Door
Wie

