Bijlage 1

Notulen MR-vergadering 11 februari 2020
Aanwezig:
Eric Overwater (vz), Cora Vosters (notulen), Carina van der Jagt, Henk Jansen,
Saskia van Loon, Thimo den Edel, Niels van den End, Marjolein Veldhoven,
Brenda Verrijk, Sandra de Boer, Gijs Oliemans, Sebastiaan Demaret en Rob
Dijkstra
1.
Vaststellen agenda
Eric opent de derde vergadering van dit schooljaar om 17.35 uur.
Sommige leden komen iets later, er komt ook een pauze rond 18.00 uur.
Ontwikkeltijd wordt toegevoegd als nieuw agendapunt (na punt 6).
2.
Notulen 26 november 2019
Redactioneel:
Geen.
Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2: de vacature communicatiemedewerker is uitgezet in vakbladen. Ook op
website?
12 februari: gesproken met het hoofd bedrijfsvoering: de vacature komt na de
voorjaarsvakantie in de MAK, op website en de vaste kanalen. Er is nog geen publicatie van
de vacature geweest.
Pag. 1, punt 2: de website is in de lucht. Reacties zijn positief. De inlog- en zoekfunctie
werken nog niet.
Pag. 1, punt 2: het lokaal van de toekomst wordt geëvalueerd in periode 3. Ook de
leerlingenraad wordt hierbij betrokken.
Pag. 2, punt 4: er komen examentrainingen op school, in tussenuren, onder begeleiding van
Studielokaal, voor een aantal vakken en lagen. Er wordt nagevraagd bij de afdelingsleiders
om welke lagen het gaat.
Pag. 2, punt 5: het protocol practicumlokalen wordt sectie breed uitgezet. Wordt
geagendeerd voor de volgende vergadering.
Pag. 3, punt 8: de leerlingenraad heeft een opzet gemaakt voor de herziening van het
leerlingenstatuut. Dit wordt voorgelegd aan de schoolleiding.
3.
Uit te delen stukken
Geen.
4.
Vakantieregeling 2020-21
Het streven is de vakanties te laten samenvallen met het primair onderwijs in Uithoorn. Deze
zijn vaak al vroeg bekend, en de meivakantie van het PO in 2021 valt samen met de data van
het Centraal Examen. Het Alkwin Kollege heeft gekozen voor een week vóór de adviesweek.
De afdelingsleider heeft contact opgenomen met het PO, het is nog niet bekend of er iets
aangepast wordt door het PO.
De invulling van de roostervrije dagen is nog niet geheel bekend. De leerlingen vragen of
Goede Vrijdag hiervoor meegenomen kan worden.
Adviesbevoegdheid MR: 12 keer (unaniem) positief advies.
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Instemmingsbevoegdheid ouder/leerlinggeleding op inzet roostervrije dagen: besluit
aangehouden.
5.
Dispensatieregeling moderne vreemde talen onderbouw
In het geciteerde artikel van het inrichtingsbesluit WVO wordt niet gesproken over
dyslectische leerlingen en eventuele aanpassingen voor moderne vreemde talen in de
onderbouw. Er wordt gesproken over leerlingen die uit het buitenland komen, en bv nooit
onderwijs in Frans of Duits hebben genoten.
Het wachten is op een nieuw stuk, kan geagendeerd worden voor de volgende vergadering.
Overigens is het een goed idee: in de tweede klas kunnen drie moderne vreemde talen
problematisch zijn voor sommige leerlingen. En in de praktijk komt het ook voor, dus er dient
beleid te komen.
6.
Benoemingsprocedure rector Alkwin Kollege
Dit agendapunt is aangepast: er is een voorgenomen besluit tot benoeming van de rector van
het Alkwin Kollege door het bestuur gemaild. Bij benoeming van deze kandidaat ontstaat er
op het Alkwin een vacature voor schoolleider. Hiervoor zal een profiel worden opgesteld en
waarschijnlijk begin maart voorgelegd aan de MR.
Adviesbevoegdheid MR: 12 keer (unaniem) positief advies.
6a.
Ontwikkeltijd
Er wordt gevraagd naar de evaluatie (zoals vermeld in de notulen van 26 november 2019). De
evaluatie heeft plaats gevonden, afdelingsleiders, secties, en met de leerlingenraad. Invulling
in en rondom de toetsweek leek niet ideaal, er is wat aangepast. Er is een alternatief voor
volgend jaar in ontwikkeling: het blijft lastig, er wordt gestreefd de nadelige effecten te
minimaliseren. En tegelijk recht te doen aan goed onderwijs én het recht van de werknemers.
7.
Ter kennisneming voor de MR:
Het competentieprofiel voor de voorzitter van het CvB wordt 12 februari bij de GMR ter
advies besproken.
Mededelingen pMR en afgehandelde punten:
Vergoeding tweede correctie is een onkostenvergoeding en wordt op de GMR vergadering
met het bestuur besproken.
Mededelingen GMR:
12 februari is de tweede GMR vergadering van dit schooljaar. Op de agenda staan het
competentieprofiel van de bestuurder, de werkkostenregeling en het managementstatuut. Ook
zal er gevraagd worden naar de vergoeding tweede correctie.

8.
Mededelingen geledingen en schoolleiding
Leerlingen: Geen
Ouders: Geen.
Schoolleiding:
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In deze korte periode van kerstvakantie tot voorjaarsvakantie kan worden teruggekeken op
een aantal drukke activiteiten: Open Dag en WON avond, werving nieuwe leerlingen, PWS
avond, lessenmiddag.
9.
Ingekomen en uitgegane stukken
Geen.
10.
Rondvraag
De ouder van de financiële commissie vraagt naar de jaarrekening/begroting deelnemers.
Deze komt op de agenda van de MR vergadering van 31 maart. Het is belangrijk dat de
financiële commissie op tijd bij elkaar geroepen wordt, in de eerste week van maart. Dit wordt
opgenomen met het hoofd bedrijfsvoering.
Communicatie aan ouders: deze verloopt niet altijd juist. Een voorbeeld: ouders zijn op de
hoogte gebracht van ADWI, op de laatste dag voor de inschrijving. En het aantal reisdagen
naar Belgrado was foutief. Ouders ontvangen bericht over een bijeenkomst muziek, terwijl
hun kind geen muziek volgt. Ook gebeurde dit bij een brief van remedial teaching, ook naar
alle ouders.
Er wordt op korte termijn schoolbezoek gedaan over de klimaathuishouding.
Er wordt gewerkt aan de overgangsnormen onderbouw. Afdelingsleiders en teams zijn ermee
bezig. Belangrijk is dat hierbij ook de dispensatieregeling wordt meegenomen.
Een MR ouder is benaderd door diverse ouders i.v.m. het drugs beleid op school. Hoe wordt
dit op school gecommuniceerd, waar staat het beleid vermeld? (korte zin in
schoolveiligheidsplan). Hoe wordt er mee omgegaan door teams, docenten.
Enige jaren geleden is er aandacht aan besteed in workshops, ook de Breider stichting kwam
op school.
Hoe gaat de school om met geluiden die nu klinken: joints in de klas, dealen op het
schoolplein?

Eric sluit de vergadering om 19.10 uur.
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