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Datum 7-12-2021

Afwezige deelnemers

aanwezige deelnemers

Geplande aanvangstijd 18.15

Hugo Staelens (VZ)

Geplande duur 2 uur

Karen Van Lancker

Patrick van den Bos

Robin Claerhoudt

Alice Martens

Werkelijke aanvangstijd

Nancy de Bruijn (SC)

Peter Tanghe

extra info
aanwezig vanuit directie : Jan Roose

Khaled Vervaeck
Gonda van Zundert

Werkelijke duur
Locatie

ouder geleding

Voorzitter H. Staelens

Henk de Koeijer

Sandra Huijsman

Tom Willaert

Secretaris N. de Bruijn
leerling geleding
Julia de Cock

nr.

agendapunt

1

Opening
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verslag vorige vergadering
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ingekomen post en mail

VMBO nwe leerweg
4
NPO

5

tijdindicatie
18.30

Fabian de Vries

Luca de Feijter

Nienke Goossens

opmerkingen
JRO deelt mee dat er een aanvulling is gemaakt op het corona portocol ivm medicshe redenen niet dragen mondkap. Verder stellen de
nieuwe leden zich voor.
goedgekeurd.
De ingekomen stukken zijn ter info en worden toegelicht daar waar nodig. Hierin zitten ook de mails/brieven ivm de huisvesting en hieruit
zie je heel veel onrust van het personeel naar voren komen. In het vooroverleg is ook naar voren gekomen dat er een gedegen document
met de onvrede naar voren moet komen om aan de directie te overhandigen
Vorige vergadering was er een introductie ivm vmbo nw leerweg. Omdat ministerie hier voor D&P niet voor januari over kan beslissen
hebben wij de stekker er uit getrokken om als pilot te starten. In eerste instantie was die goedkeuring er al in oktober, nu dat niet haalbaar
is en het richting januari loopt, heeft ons er voor laten kiezen om uit de pilot te stappen. Traject blijft wel lopen en misschien is het
verstandig om Edy een grondige uitleg te laten geven nu we meer tijd hebben.
Ouder deelt mee dat de gelden inzicht moeten geven in het totaal van de beschikbare gelden. We zullen toch ook nog te maken krijgen met
andere gelden die beschikbaar zullen komen via bijvoorbeeld subsidies. Daarnaast is er NPO geld ingezet voor "jojo" maar dat is voor de
leerlingen heel onduidelijk. Kan er extra instructie hiervoor ingezet worden. JRO zal deze laatste vraag teruggeven aan de programmagroep
van Jojo. Antwoord op 1ste opmerking is dat wij er bewust voor hebben gekozen om de geldstromen gescheiden te houden. De geldstroom
van NPO willen we volledig los hebben van de andere geldstromen. De ouder zou echter heel graag de 3 geldstromen samengevoegd zien
om zo meer duidelijkheid in het totaaloverzicht te krijgen. Een personeelslid geeft aan dat het binnnen de programmagroep niet duidelijk is
wat de MR eigenlijk verwacht. Waar de kaders liggen om het op een andere manier uit te drukken. JRO: Het kader is in principe niet
veranderd. Als we binnen het kader keuzes maken wilt de MR deze allemaal voorgelegd krijgen. De programmagroep kan ook voorsorteren
maar we kunnen ook markeringslijnen uitzetten. We kunnen het model nog rollender maken door de programmagroep een forms te laten
maken en dit komt dan naar de MR ter goedkeuring. Zo worden we bij iedere beslissing meegenomen.

aantal bijlagen

besluit / actie

concept kan definitief gemaakt worden

Het voorstel is wel aanvaardbaar dat de programmaraad de
voorstellen vastlegt in een hele simpel vast format en dat dit dan
naar de MR komt ter goedkeuring. Dan kan je gewoon online een
MR-vergadering uitzetten en al dan niet het aangeleverde
goedkeuren.
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7

wijziging schoolorganisatie
22-23

PTA

8

rondvraag

9

sluiting

JRO: we hebben ooit een kader gemaakt voor de verduurzaming van het LC. De gelden vanuit de transitie hebben we benut om bepaalde
dingen geleidelijk aan te passen en niet in 1 keer. Daarna zijn we gaan kijken welke organisatie past hierbij? Wat is de financiële paragraaf?
Wat is het onderwijsmodel? Vanuit school is een model D gemaakt en zijn we tot besluit gekomen dat we kiezen voor 50 min lestijd en
starten met individueel maatwerk via kernteams, die de verantwoordelijkheid dragen en de ruimteweken inzette voor integraal werken. We
maken geen gebruik van een ingevulde blauwdruk. Er is een kadernotitie gemaakt waarmee we invulling willen geven aan de basis van de
opzet van de kernteams. De vragen hebben op 2 punten tot een aanvulling van de kadernotities geleid. Namelijk, het borgen van de
verworvenheden van de organisatorische eenheid van lestijden van 50 min en het huisvesten van de kernteams op 1 locatie wat dus die
wijzigingen in de herindeling van de gebouwen met zich mee zal brengen (vraag ligt al bij de MR). Dit zal sowieso met zich meebrengen dat
er bepaalde punten ook materieel zullen moeten worden aangepast. Als het om de gebouwen gaat moeten we ook kijken naar wat breed
maatschappelijk gedragen is. We hebben dit bewust niet gedaan door een stemming te houden onder ouders/leerlingen maar de vraag is
neergelegd bij de Raad van Advies. Een ouder zou graag nog het advies van de langere termijn horizon benoemen. Ouder : door lange
termijn horizon is er nu de noodzaak om hoge kosten te maken ter overbrugging.

Dit is de 1ste keer in 6
wkn die we hebben, we
wachten de komende
studiedag af

Hier kunnen we eigenlijk kort over zijn en is verder door betrokkenen nagelopen. Stemming volgt en uitslag zal zsm gecommuniceerd
Nancy zet een forums
worden met directie
uit ter stemming
Ouder : ik zou graag de joker mogelijk maken voor de leerlingen. JRO: na goedkeuring PTA's gelijk de vraag uitzetten naar management met
het mogelijk inzetten van de joker.
In het vooroverleg heb
ik (ouder) het ook al aangekaart dat de 5dgn om beroep aan te tekenen te kort is , vandaar advies om de 5 dgn uit te breiden. JRO:
beroepsprocedure is een stichtingsaangelegenheid, dus kan aangekaart worden via de GMR. De ouder zal dit op de mail zetten om door te
spelen naar de GMR.
Ouder: ik maak me zorgen in het zelf
moeten zoeken naar stage ( maatschappelijke stage) , dit maakt de leerling heel erg kwetsbaar. Daarnaast ben ik bang dat de young
solarchallenge in bedwang komt, JRO kan gelijk bevestigen dat de Young Solar Challenge gewoon doorgang gaat vinden. Voor wat de
Maatschappelijke Stage betreft, eerst de leerlingen aan de slag, lukt stage vinden niet, dan komt de school uiteraard in beeld. Andere
opmerking vanuit de ouder is op het gebruik van de studieplanner, deze werkt met 3 maanden en dat was voorgaande jaren een vol jaar. De
3 mnd is te kort voor de puber. JRO zal aan dhr. Boone doorgeven om dit op de agenda te zetten bij de leerlingenraad.
Om 19.26 sluit de voorzitter de vergadering.

Na instemming zal er een brief met intitiatiefrecht de deur uit
gaan ivm mogelijkheid tot wegstrepen/joker.

