Korte notulen MR 12 juli 2018
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur
2. Mededelingen/info/ aanvullingen, wijzigingen agenda
Welkom voor een nieuw LMR-lid locatie Aa en Hunze.
* Mededelingen van het College van Bestuur
Het DNC is lid van het DOVOC. Er is in 2016 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Op 31 juli
is die overeenkomst beëindigd. De samenwerkingsovereenkomst wordt verlengd tot 1 januari 2019.
Er is een opvang in Assen van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen. Het betreft 14 leerlingen. Er
wordt gezocht naar opvang voor deze minderjarigen. COA en Nidos zijn voor deze minderjarigen
verantwoordelijk.
* Ingekomen stukken
01 Vergaderschema schooljaar 2018/2019
3. Notulen MR-vergadering van donderdag 7 juni 2018
4. Onderwijskosten schooljaar 2018/2019. OMR IB art. 13.1.c
Schoolgids; paragraaf schoolkosten. OMR IB art. 13.1.c
Als kosten niet zijn genoemd, dan mogen deze kosten niet in rekening worden gebracht.
Quorum is niet aanwezig. Er is slechts 1 ouder aanwezig. Dit stuk kan nu niet behandeld worden.
Consequentie: voor de zomer moeten de onderwijskosten op de website staan. Eventueel hierover
stemmen op do. 27 september 2018. De OMR kan per mail stemmen. Stemmen per mail moet in het
Huishoudelijk Reglement van de MR staan.
5. Beoordelingsreglement Gepersonaliseerd onderwijs MR IB art. 10.b schooljaar 2018/2019
Er wordt een vraag gesteld over het gebruik van de diagnostische toets.
Geldigheid van dit document staat niet op het document vermeld. Er is een tekstuele wijziging:
overgangsvergadering wordt gewijzigd in vergadering. De MR stemt in.
6. Bevorderingsreglement schooljaar 2018/2019. MR IB art. 10.b. De MR stemt in.
7. Bevorderingsnormen schooljaar 2018/2019. MR IB art. 10.b.
01 Penta; Vakcollege; Geen opmerkingen.
02 Penta; Mavo
03 Quintus; havo en vwo
De normen voor de profielvakken voor de overgang naar Havo3 naar havo4 zijn veel soepeler voor
havo dan voor v3 naar vwo4. Er is onduidelijkheid over blz. 5: de maatwerkklas 3B.
De MR stemt in.
04 Aa en Hunze en Norg; Vakcollege, mavo, havo, vwo; dit stuk wordt aangehouden tot 27 september.
05 Gepersonaliseerd Onderwijs. De bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 zijn onduidelijk. De
overgangsvergadering beslist. Er staat niet vermeld op welke normen dat gebaseerd is. Stel een
leerling zit op het vwo en heeft naast blauwe tredes ook 2 witte tredes. Er is behoefte aan meer
duidelijkheid over de normen. Zoals het nu beschreven is, is het te kort door de bocht geformuleerd.
De “voortgang” van de leerling dient duidelijker beschreven te worden. De “veilige route” geldt voor elk
leerjaar. Die “veilige route” moet dan beschreven zijn in de leerplannen van de vakgroepen. Dit stuk
wordt aangehouden tot 27 september. Weten ouders dat de overgang van hun kind een puur
administratieve handeling is? De “harde knip” moet duidelijk zijn.
8. Examenreglementen 2019. MR IB art. 10.b.
01 School Penta. Op Penta kunnen leerlingen vaker herkansen dan op Quintus.
02 School Quintus.
03 Regioscholen.
04 Gepersonaliseerd onderwijs. Is er een maximale duur aan de periode waarin gewerkt wordt aan de
examenperiode? Dat staat er nu niet. De MR stemt in.
9. Schoolgids schooljaar 2018/2019. OMR/LMR IB art. 14.1.a.
01 School ISK
02 School Quintus
03 School Penta.
04 School Beilen; https://beilen.nassaucollege.nl/over-ons/schoolgids
05 School Aa en Hunze; https://aaenhunze.nassaucollege.nl/onderwijs/schoolgids
06 School Norg; https://norg.nassaucollege.nl/onderwijs/schoolgids

Ook hier geldt het quorum. Er zijn nu 4 leerlingen. 1 ouder. Deze stukken moeten ook via de mail naar
de ouders. De leerlingen mogen wel stemmen; het quorum van de leerlingen is aanwezig. De LMR
stemt in.
10. Cameratoezicht. OMR/LMR IB art. 13.1.i ; PMR IB art. 12.1.m. De MR stemt in.
11. Medezeggenschapsraad
01 Reglement. MR IB art. 10.b
02 Statuut
03 Huishoudelijk reglement. De MR stemt in. Het reglement komt binnenkort op de site.
12. Informatieve punten
01 Procedure meldplicht datalekken. Vraag: wat wordt verstaan onder een persoonsgegeven?
02 Financieel jaarverslag 2017 / Accountantsverklaring. Geen opmerkingen.
03 Marap financieel januari t/m april 2018. Geen opmerkingen.
04 Werkgroepen. Misschien begin volgend schooljaar een andere opzet maken. Is er een werkgroep
nodig die zich bezighoudt met de DOVOC? Voor januari 2019 is er overleg nodig over de DOVOC. Er
komt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
05 Kledingvoorschrift.
13. Rondvraag
14. Sluiting om 21.45 uur

Met hartelijk groet,
Marly Vermuë

