MR
Notulen
Heerlen, 22-03-2022
Aanwezig: Jesse Lenaers, Debora Herveille, Henriette Lempers, Miranda vd Berg, Bennie
Salemink
Afwezig: Christel Smits

Agenda

01 Opening en welkom door de voorzitter
02 Notulen 25-01–2021 (bijlage)
• MR accordeert de notulen van 25-01-2022
03 Mededelingen directie.
• Reizen zijn toegestaan, uitgezonderd meerdaagse reizen naar het buitenland.
• Vrijwillige ouderbijdrage zal nog een reminder voor gestuurd worden
• Bij coronabesmettingen/quarantaine mogen leerlingen de lessen digitaal volgen,
maar de focus ligt bij het fysieke onderwijs. Leerlingen die ziek zijn, zijn ziek en
volgen dus géén digitale lessen.
04 Strategienota en NPO-gelden (bijlage)
• Taal benodigd nog de aandacht. Wordt nu breder opgepakt met de gemeente Heerlen
in samenwerkingsverbanden met instellingen.
05 BHV en RIE-plan (7X bijlage) voor gedeelte instemming.
• BHV – Geaccordeerd
• Ontruimingsplan – Geaccordeerd
• Calamiteitenplan – Geaccordeerd
• Leerlingenstatuut – Wordt in de leerlingenraad behandeld en volgende MR opnieuw
op de agenda gezet.
• RI&E – Geaccordeerd
• Addendum medicijngebruik – Geaccordeerd
• Addendum preventie alcohol – Geaccordeerd

06 Tevredenheidsonderzoek (bijlage)

D.H.: In ouderraad besproken in het grote perspectief is het een goede uitslag
maar er zijn ontwikkelpunten. Zaken worden serieus opgepakt en binnen het
team besproken.
H.L.: Mochten er nog zaken binnen het team besproken/besloten worden
07 Lessentabel (voortgang info)
H.L.: Als team zijn we d’r nog niet uit hoe het gevormd gaat worden. Echter de
lessentabel dient eerder goedgekeurd worden door de MR. Er zal tussentijds een
ingelaste vergadering komen om hier goedkeuring voor te geven. Zo kan DNT ook verder
met begroting en formatie.
D.H.:Vanaf april is de formatie, mei is er de pooling binnen SVOPL. Qua aanmeldingen
loopt het voorspoedig; 44stuks
08 De Nieuwe Leerweg (info)
D.H.: Momenteel in de verkennende fase over hoe dit uit kan zien, maar ook heir is nog géén
goed beeld van. Wordt doorgezet naar de volgende MR.
09 Mededelingen ouders en ouderraad
• In de ouderraad uitgebreid gehad over de tevredenheidsonderzoek. Hieruit komen
enkele punten naar voren rondom draaideurweek, leerlabs en
tevredenheidsonderzoek. Deze punten zijn goed besproken met N.J. en D.H. en ver
10 Mededelingen leerling raad
J.L.: Géén bijzondere dingen te melden.
11 GMR.
D.H.: Vraag aan H.L., wordt de functiemix wel op de agenda gezet bij de GMR? Als rector
zit ik er tussenin en krijg ik het ook pas achteraf te horen.
H.L.: aan D.H. kun jij de vraag even concreet op papier zetten, dan zal ik dit verder binnen
de GMR ter sprake laten komen.
12 Rondvraag / Sluiting.
H.L.: Volgende vergadering op school? Rest gaat hiermee akkoord.

Met vriendelijke groet,
Bennie Salemink

