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Aanwezig: Ine Drummen, Michel Feron, Bert Heijnens, Jesse Klassen, Michael Koytek, Judith
Lommen, Piet Minartz, Willeke Pieters, Daniella Rousseau, Tanja Schrijnemakers, Enno Soeren,
Petra Stuit, Patricia Thal.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet locatiedirecteur mevrouw Petra Stuit welkom bij
haar eerste vergadering van deze MR. Er vindt een voorstelronde plaats.
2. Concept notulen MR vmbo 23-05-2019
De verwijderingsprocedure is nog niet afgehandeld. Bert weet niet welke geleding van de MR
hier zeggenschap heeft. Dit agendapunt schuift door naar de volgende vergadering.
3. Vmbo verbeterplan
Een agendapunt dat iedere vergadering terugkomt. De inspectie heeft alle documenten
goedgekeurd. Er komt 11 september een audit met personeel en teamleiders. Alle
standaarden worden nog uitgelegd aan het personeel. Mentoren worden getraind. Er komt
een extern team dat intervisiegesprekken gaat voeren met de medewerkers.
Er staan nog meer scholingen op de planning.
De zorg van de gerealiseerde onderwijstijd wordt uitgesproken. Hier zijn de meningen over
verdeeld bij de ouders.
4. Onderwijstijd vmbo, 2019-2020
In welke volgorde van belang staat het bestand?
Het bestand geeft duidelijk aan welke activiteiten onder onderwijstijd vallen.
Bij document 11–10b: in week 15 moet in leerjaar 3 voor gtl de stage toegevoegd worden.
5. Leerlingstatuut vmbo 2019-2021
Hoe waarborgen we de huisregels? De cultuur moet veranderen. Docenten zijn
vanzelfsprekend mede verantwoordelijk voor het aanspreken van leerlingen. In de
introductieperiode worden de belangrijkste punten door de mentor besproken met zijn
mentorgroep. Er heerst nog geen aanspreekcultuur op school.
Dit hangt wellicht ook samen met gebrek aan het gevoel veilig te zijn.
In het statuut staat niet hoeveel toetsen er buiten de toetsweek per dag maximaal gegeven
mogen worden. Dit zal moeten worden toegevoegd bij punt 4.2f.
Tekstueel staat er informatie onder de verkeerde kop. Dit dient gewijzigd te worden.
De schrijvers van dit document wordt verzocht een aantal zaken eerst te wijzigen.
Stemming over een aangepast stuk wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
6. Examenreglementen en pta’s
De voettekst van 11-12a is foutief. Dient aangepast te worden.
Is er een wijziging in de wettelijke hoeveelheid toegestane toetsen die mogen worden
herkanst? Nu staat er dat er maar 1 toets herkanst mag worden.
Dit is een try-out. Mocht dit niet goed uitpakken, wordt deze regel aangepast.
PTA: Inhoudelijk zijn de PTA’s dubbel gecheckt door de examencommissie en de vaksecties.
De werkwijze van het ontstaan van de PTA’s is besproken.
7. Internationale reizen en uitstapjes
Om ongelijkheid tussen kinderen te voorkomen en om lesuitval te voorkomen is er besloten
om het reisgedrag op vmbo-Maastricht te veranderen. Het plan is om te reizen op een
vastgesteld gelijk moment, bijvoorbeeld alles gepland in één week ergens in het schooljaar.
Voor leerlingen die niet mee kunnen moeten er in deze week ook activiteiten gerealiseerd
worden, met bijvoorbeeld educatieve excursies.
Leerlingen zijn teleurgesteld dat er in juni geen schoolreis in leerjaar 3 plaatsvindt. Daar
tegenover blijkt er weinig interesse bij de leerlingen.
Door beter te plannen zal dit beter moeten gaan.
8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

