Verslag MR vergadering
Datum: 17 januari 2018

1) Hamerstukken
De MR heeft ingestemd met de volgende stukken:
- Voorstel aanpassing profielkeuze bovenbouw vwo
Door toenemende belangstelling voor wiskunde D, van zowel leerlingen als
vervolgopleidingen, ligt het voorstel om dit vak aan te gaan bieden als keuzevak binnen het
profiel NT (natuur en techniek) in de bovenbouw VWO. De MR stemt in met dit voorstel.
De MR heeft een advies gegeven over de volgende stukken:
- Projectvoorstel Dijkstraat
Het huidige projectvoorstel wordt aan de leden van de MR gepresenteerd door een van de
leden van de voorbereidingsgroep. Naar aanleiding van de gegeven presentatie worden er
door de MR vragen gesteld over de inhoud van het voorstel en het proces dat zij tot dusver
hebben doorgemaakt. Ook wordt aangegeven dat de MR graag nauw betrokken wil blijven bij
de ontwikkelingen binnen dit project. Daarbij wordt ook geadviseerd de ideeën en ervaringen
met voorbereidingsgroepen van andere afdelingen uit te wisselen.
Informatief waren de stukken over:
- Begroting inclusief formatieplan
Directie geeft een korte toelichting op de begroting. Er zijn geen grote verandering of
bijzonderheden te melden.
- Lessentabel Citadel College 2017-2018 en verder
Er zijn geen veranderingen te melden met betrekking tot de lessentabel.
- Bespreeknotitie taakbeleid
De versie van de bespreeknotitie taakbeleid zoals deze is goedgekeurd door de PGMR van de
Alliantie VO zal in een apart gesprek met directie en PMR verder worden besproken.
2) Uitgesteld(e) punt(en)
- Schoolondersteuningsprofiel
Op dit moment is het nog niet mogelijk over dit stuk te stemmen. Het stuk is, voorzien van
feedback, teruggegeven aan de portefeuillehouder en zal de volgende vergadering opnieuw
worden aangeboden.
- Toelatingsbeleid Citadel College 2018-2019
Stemming over het toelatingsbeleid wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.

3) Rondvraag
- Er zijn enkele ontwikkelingen omtrent de stipuren. Directie zal samen met de
afdelingsleiders en personeelszaken een nieuw voorstel maken. Dit voorstel zal voor 1 mei
worden gepresenteerd.
4) Sluiting en aankondiging volgende vergadering
- Sluiting: 21.50u
- Volgende vergadering: 19 februari 2018, 19.30u

