Korte notulen van de MR-vergadering van donderdag 7 juni 2018.
Mededelingen van de bestuurder:
- Op 11 juni zijn er sollicitatiegesprekken voor de functie vestigingsmanager locatie Beilen;
- Op 12 juli is er een informatieve bijeenkomst over de locatie Beilen. Een afvaardiging van
de MR van het DNC en de MR van Vincent van Gogh zal daarbij aanwezig zijn.
Strategisch beleidsplan 2018/2022. Dit plan is een paraplu. Hier komen nog allerlei
documenten aan te hangen om alles concreet te maken. De MR stemt in.
Formatieplan schooljaar 2018/2019. De PMR stemt in.
Lessentabellen/30 minuten rooster 2018/2019. School Beilen. Voor het vak lo komt er in
Mavo 1e klas één flexuur bij. De MR stemt in.
Onderwijskosten schooljaar 2018/2019. Er wordt gevraagd naar de kosten voor ISKleerlingen. Deze kosten komen voor rekening van het NIDOS en andere maatschappelijke
organisaties. Niet alle locaties vermelden in dit document de schoolreis of de klasse-avond.
Dit stuk wordt teruggetrokken en zal op donderdag 12 juli besproken worden in de MR en
daarna ter instemming voorgelegd worden aan de OMR.
Schoolgids; paragraaf schoolkosten. Dit document wordt ter instemming voorgelegd aan de
OMR op 12 juli.
Leerlingenstatuut 2018-2020.
01 Scholen Penta, Quintus, Beilen, ISK
02 Scholen Aa en Hunze en Norg. Aandachtspunt bij deze documenten is de overstap van
Gepersonaliseerd onderwijs naar regulier onderwijs. Hier moet op termijn een oplossing
gevonden worden. De OMR en de LMR stemmen in.
Werkgroep Organisatie MR; MR met ISK en BB. Voorstel over de vergadercyclus: inbouwen
dat de PMR nog 1 uur apart kan overleggen over personele zaken. Daarvoor zijn enkele
aanpassingen nodig in het vergaderschema. De MR stemt in.
Bezetting van de MR: Wijziging voorstel 1: Penta : 2 OMR-leden; Quintus : 3 OMR-leden.
Er volgt een hoofdelijke stemming over de bezetting van de MR.
14 MR-leden stemmen voor voorstel 1
6 MR-leden stemmen voor voorstel 2.
Voor de ISK heeft zich inmiddels een PMR-lid aangemeld. De bestuurder onderzoekt welke
medewerker van het bedrijfsbureau in de MR zitting wil nemen. De secretaris informeert de
ouders van Quintus dat er een vacature in de OMR is.
Informatieve punten.
Samenwerking DNC Beilen/CS VvG Beilen.
01 Behandelprotocol.
02 BMC data-analyse. Plan van Eisen moet vóór 1 januari 2019 af zijn. Dat is op een erg
korte termijn; er moet nog heel veel gebeuren.
03 Eén schoolgebouw – drie scenario’s.
04 Scenariokeuze. Op 12 juli is er een informatieve bijeenkomst: presentatie
haalbaarheidsonderzoek scenario 2: één onderwijsvoorziening met twee afzonderlijke
scholen.

02
Evaluatie Duits niet meer aanbieden in klas 1 vwo en havo. Een betreurenswaardig
besluit, want hierdoor is het vak aardrijkskunde gehalveerd in de 3e klas. Die consequentie
staat niet in de evaluatie.
03
Cyod leerlingen, stand van zaken. Besloten is tot één jaar uitstel van het besluit over
de ipad. In de 2e fase op locatie Quintus zal geëxperimenteerd worden met het gebruik van
een chromebook.
04
Verslag van ma. 16 april overleg RvT en MR. Geen opmerkingen.
05
Werkgroepen. Financiën: er is per 1 september een nieuwe medewerker benoemd
als hoofd van de afdeling financiën van het DNC. De werkgroep Financiën zal na haar in
dienst treden overleggen over de voortgang.
Communicatie: er wordt overlegd met de medewerker communicatie van het bedrijfsbureau
over de website en informatie over de MR.
Activiteitenplan: er wordt gewerkt aan de planning voor komend schooljaar.
06
Jaarverslag MR schooljaar 2016/2017.
Rondvraag:
Er is geen bespreking geweest op de locaties over OTO/LTO. Svp voor de zomervakantie
bespreken in de teams.
Vraag naar de Dresscode bij warm weer. Dat staat beschreven in het Reglement van Orde.
Er zijn verschillen in het toepassen van de regels. Op de ene locatie mogen mannelijke
docenten wel een korte broek dragen en op de andere locatie mag dat niet.
Vraag over het Professioneel statuut: Het is de bedoeling dat er één document komt met een
aparte bijlage per locatie. Het professioneel statuut moet van onderaf opgezet worden.

Sluiting om 21.40 uur.
Met hartelijke groet,
Marly Vermuë
secretaris MR

