Verslag MR vergadering
Datum: 18-09-2019

1) Hamerstukken
De MR heeft ingestemd met de volgende stukken:
- Schoolgids Citadel College 2019-2020
Vanuit de MR waren er geen bijzonder opmerkingen over dit stuk. Er waren een aantal
wijzigingen t.o.v. vorig jaar. Deze zijn meegenomen. Denk hierbij aan Lumen, Onderweg en
de veranderde organisatiestructuur.
-

Bevorderingsnorm

Niet ingestemd.
MR maakt de opmerking dat het document moeilijk leesbaar is en er fouten in staan. MR lid
gaat bij schoolleiding langs om er opnieuw naar te kijken.
De MR heeft een advies gegeven over de volgende stukken:
- Voorstel procedure functiemix
Er is besproken dat er geluiden zijn dat de verdeling griftdijk dijkstraat ongelijk is. Griftdijk
voelt dat ze minder kans hebben op de een LC/LD-functie. De mogelijkheid is er om te
solliciteren op een LC-functie op de Dijkstraat terwijl men op de Griftdijk werkt.
Aan het einde van het stuk wordt om een voorkeur van verschillende voorstellen gevraagd
voor het geval er meerdere geschikte kandidaten zijn. De MR heeft een voorkeur voor
voorstel voor 3 of 5, met een lichte voorkeur voor voorstel 3.
Informatief waren de stukken over:
- Verslag kascommissie ouderraad ouderbijdrage 2017-2018
De inhoud wordt als zeer verwarrend ervaren, dit wordt teruggekoppeld. Het is verouderd en
niet goed leesbaar.
- Update Onderweg, Lumen, nieuwbouw, schoolplan vanuit directie.
2) Uitgesteld(e) punt(en)
Er waren geen uitgestelde punten.

3) Rondvraag
- Niki voorzitter, Niels secretaris taken zijn over beide verdeeld
- Rein en Johan blijven in de GMR
- Hoe staat het met de gezonde schoolkantine. Voldoen wij nog aan dit predicaat?
Voedingscentrum doet twee keer een scan. Richtlijnen voedingscentrum worden
aangehouden, gezonde, gezondere keuze hier goud. We bieden fruit en groente aan. De
uitbater kies er voor om ongezondere producten aan te bieden. De school gaat hierover met
hem in gesprek.
- Vacature voor ouder, werven in de ouderraad is niet voldoende. Er moet algemeen
geworven worden. Vorige keer is de oproep geplaatst in het ouderbulletin
4) Sluiting en aankondiging volgende vergadering
- Volgende vergadering: 29 oktober 2019, 19.30u.
- Sluiting: 21.59 u.

