Verslag MR vergadering
Datum: 04-12-2017

1) Hamerstukken
De MR heeft ingestemd met de volgende stukken:
- Geen stukken ter instemming.
De MR heeft een advies gegeven over de volgende stukken:
- Vakantierooster 2018-2019 voorstel ‘blokjesschema’
De MR heeft een positief advies gegeven over het vakantierooster van schooljaar 2018-2019.
Het vakantierooster is daarbij afgestemd op de basisscholen van onze regio.
Informatief waren de stukken over:
- Gerealiseerde onderwijstijd 2016-2017
Uit de cijfers blijkt dat het Citadel College de verplichte onderwijstijd ruimschoots haalt. Naar
aanleiding van de nieuwe begroting is het mogelijk dat er voorstellen komen om enkele
wijzigingen door te voeren.
- Schoolondersteuningsprofiel
Er wordt een korte toelichting gegeven over het schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat
informatie over onderesteuningsmogelijkheden die de school faciliteert voor leerlingen die
hier behoefte aan hebben. Ten opzichte van de vorige versie zijn er wat kleine aanpassingen
doorgevoerd (onder andere te denken aan de omschrijving van de functie van de
orthopedagoog en remedial teacher). Daarnaast zal in de uiteindelijke versie een gedeelte
worden opgenomen over ondersteuning bij meerbegaafdheid/hoogbegaafdheid.
- Kwartaalcijfers en verschillenanalyse
Directie geeft toelichting over de totstandkoming van de begroting.
- Verslag arbocommissie vergadering
Naar aanleiding van de vergadering van de arbocommissie die heeft plaats gevonden, wordt
er een korte samenvatting gegeven van besproken zaken. Met betrekking tot de aangestelde
wetgeving omtrent onder andere privacy en ICT beleid worden er stappen ondernomen om
als school aan deze wetgeving te voldoen. Om zicht te houden op arbo gerelateerde zaken
zal er een preventiemedewerker worden aangesteld. Tot slot is besloten om de trainingen en
herhalingscursussen voor BHV en EHBO bij een ander bedrijf onder te brengen en worden de
eerste ervaringen met deze nieuwe partij geëvalueerd.
2) Uitgesteld(e) punt(en)
- Geen uitgestelde agendapunten.

3) Rondvraag
- Binnen de PMR zijn er vragen gesteld over de beleidsplannen. Deze zijn nog niet van alle
afdelingen beschikbaar. Mede door een wisseling van afdelingsleider zullen er dit jaar niet
van alle afdelingen beleidsplannen komen. Dit is uitgesteld naar volgend jaar.
- Vanuit de MR is er de wens om kritisch te kijken naar hoe er wordt omgegaan met stip-uren.
Dit punt wordt een van de komende vergaderingen geagendeerd.
- Na aanmelding van drie nieuwe leden is de MR op dit moment weer volledig. In april zal er
opnieuw gekeken worden naar de samenstelling voor het schooljaar 2018-2019.

4) Sluiting en aankondiging volgende vergadering
- Sluiting: 21.40u
- Volgende vergadering: 17 januari 2018, 19.30u

