Notulen MR-vergadering
12-05-2020
Aanwezig:
Mevrouw Debora Herveille; rectrix Sintermeerten College/ De Nieuwe Thermen.
Mevrouw Natasja Jacobs; teamleider De Nieuwe Thermen
Mevrouw H. Lempers: voorzitter.
Mevrouw C. Arnoldussen: secretaris.
Mevrouw K. Verwoerdt: oudergeleding.
Mevrouw C. Regtop: oudergeleding.
1.Opening. Ook deze vergadering vindt plaats op afstand via MS teams.
2. Notulen:
•
•
•

Notulen 04-02 goedgekeurd en worden op de Site geplaatst
MR vergadering 17-3-2020 vervallen a.g.v. Coronacrisis.
Op 17-4 heeft er een ingelaste MR bijeenkomst plaats gevonden. Hierbij is instemming verleend
betreffende de aanpassingen in het PTA en de examenregeling als gevolg van maatregelen
omtrent het Coronavirus.

3.Mededelingen directie. (zie punt 4,5,6)
4. Bevorderingsbeleid. Er is een versoepeling van het bevorderingsbeleid voor alle leerlingen
opgesteld dat kansen moet bieden en waarbij gekeken wordt naar de kans om succesvol te
kunnen zijn in het volgend schooljaar. Dit is weinig afwijkend van het standpunt van De Nieuwe
Thermen. Dit bevorderingsbeleid wordt uiterlijk 1 juni gedeeld met ouders en leerlingen. Vanuit
school volgt een bindend advies met eventueel gestelde aanvullende voorwaarden dat door de
MC besproken wordt met ouders en leerling.
De MR verleent instemming op de aangeleverde tekst door de werkgroep, conform het beleid
van De Nieuwe Thermen.

5. Wiskunde PO statistiek. Wiskunde sluit dit deel af in leerjaar 3 en laat het resultaat
meewegen in SE0. Dit kan door Corona en het onderwijs op afstand problemen opleveren.
Leerlingen krijgen periode 1 2020-2021 de kans dit onderdeel af te ronden.
Volgend schooljaar is er geen SE 0 (richtlijnen Ministerie). Leerjaar 4 start dan met een SE1
waardoor er nog meer nadruk komt op het afsluitend karakter van het examenjaar.
6. Herstart 02-06-2020. VO gaat weer open met inachtneming van alle protocollen VO raad en
RIVM.
•
•
•

•

Extra aandacht en schoonmaak voor hygiëne gebouw
Extra aandacht voor hygiëne en veiligheid leerlingen en medewerkers
Hoe gaan we het onderwijs vorm geven, zowel fysiek als logistiek. Wat gaan we leerlingen
aanbieden; met voldoende aandacht voor het sociaal emotionele stuk. Er wordt veel creativiteit
en gepuzzel gevraagd. Tevens moet er rekening gehouden worden met mogelijke aanpassingen
voor de opstart na de zomervakantie.
Goede communicatie naar ouders en leerlingen om ook de drempel te verlagen.

7. Aanmeldingen nieuwe schooljaar. Er zijn 61 aanmeldingen. Warme overdrachten BO zijn
bijna afgerond. Voor de meet&great en kick-off wordt gezocht naar mogelijkheden en/ of
aanpassingen.
8. Online onderwijs en online SE’s. De online SE’s zijn goed verlopen. Ook het onderwijs op
afstand is naar tevredenheid ingericht.
9. RV toetsen. Een school overstijgende werkgroep is aan de slag met de inrichting van de
Resultaat Verbeter toetsen. Toetsen gaan na 4 juni plaatsvinden voor de leerlingen die niet
geslaagd zijn. Dit zal tijdens een volgende MR bijeenkomst weer op de agenda staan.
10. MR verkiezingen. Christa zal uitstromen als ouder van een examen leerling. Er zijn 2
aanmeldingen van ouders uit het huidige leerjaar 1. Er zullen dus nieuwe verkiezingen uitgezet
moeten worden; ook voor de personeelsgeleding. Het traject hiervoor zal zo snel mogelijk
worden opgestart.
11. Mededelingen ouderraad en ouders. Geen bijeenkomst plaatsgevonden.
12. GMR mededelingen. Wegens de huidige omstandigheden is er geen zitting geweest.
13. Rondvraag.
•

•

De combinatie van mondeling en schriftelijk werk en het maken van werkstukken wordt als
positief ervaren door ouders in de aangepaste PTA’s. Dit sluit erg mooi aan binnen de visie van
De Nieuwe Thermen. Probeer dit mee te nemen in de volgende schooljaren.
Respect voor het team t.a.v. de week- en nu 14daagse planners en de gebruikte uniformiteit.

14. Sluiting. De voorzitter bedankt een ieder voor de input.

Volgende bijeenkomst: 16 juni; fysiek op locatie; met een leuke afsluiting en passend afscheid
voor Christa.
Wellicht nog een tussentijdse MR bijeenkomst op afroep m.b.t. RV toetsen, MR verkiezingen.

Met vriendelijke groeten,
Henriette Lempers en Chantal Arnoldussen.

