Verslag MR vergadering
Datum: 24-05-2018

1) Hamerstukken
De MR heeft ingestemd met de volgende stukken:
- Lessentabel 2018-2019
De MR stemt in met de cosmetische aanpassingen ten opzichte van vorige versie. Er moeten
voor volledige instemming nog aanpassingen aan de inhoud worden verricht. Stuk zal na
uitvoering aanpassingen opnieuw worden aangeboden.
- Protocol alcohol, roken & drugs
Instemming kan worden gegeven nadat kleine aanpassingen gedaan zijn. Het gaat hierbij om
kleine punten/wijzigingen.
- Protocol cameratoezicht
Dit protocol moet met het oog op de nieuwe privacy wetgeving op een paar punten worden
nagekeken. De MR gaat akkoord mits;
o Er binnen twee weken stickers op beide gebouwen zijn aangebracht die attenderen
op videobewaking.
o Geadviseerde toevoegingen in het stuk zijn verwerkt.
- Ouderbijdrage
De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met het voorstel voor de ouderbijdrage.
Enkele bedragen zijn aangepast en toegelicht.
De MR heeft een advies gegeven over de volgende stukken:
- Vakantieregeling 2019-2020
Het voorstel van de MR voor de invulling van het vakantierooster 2019-2020: twee weken
meivakantie. Indien de dag na Hemelvaart nog niet is inbegrepen, deze vrijdag vrij. Indien wel
inbegrepen; Goede vrijdag vrij.
Informatief waren de stukken over:
- Kwartaalcijfers en verschillenanalyse
Directie geeft toelichting op de kwartaalcijfers van het 1e kwartaal van 2018.
- Projectplan Dijkstraat
Directie geeft uitleg over veranderingen en voortgang van het project. Het project heeft
wegens omstandigheden enige vertraging opgelopen. Er is besloten dat de aanvang van het
project zal worden uitgesteld tot na de herfstvakantie. Reden hiervoor is dat een gedegen en
zorgvuldige voorbereiding meer tijd vergt.

-

-

Inspectiebezoek
Op 28 en 29 mei zal de inspectie het Citadel college komen bezoeken. Inzet is om het
predicaat ‘goed’ te behalen. Na het bezoek zal de MR worden geïnformeerd over de uitslag
ervan.
Programma van Eisen nieuwbouw Dijkstraat
Directie geeft toelichting. Enkele zaken/ruimtes zullen concreter beschreven worden ten
aanzien van de functie van de ruimte. Ook worden leerlingen intensief betrokken bij de
ontwerpfase en de inrichting van het nieuwe schoolgebouw.

2) Uitgesteld(e) punt(en)
- Geen.
3) Rondvraag
- Vanuit de MR komt de vraag of er komend schooljaar een extra brugklas (op het niveau
Kader/Theoretisch) komt. Directie bevestigd dit en geeft korte uitleg hierover.
4) Sluiting en aankondiging volgende vergadering
- Sluiting: 22.00u
- Volgende vergadering: Wegens omstandigheden komt de vergadering van 20 juni 2018 te
vervallen. Eerst volgende vergadering zal in het nieuwe schooljaar plaatsvinden.

