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Concept notulen MR vmbo 24 oktober 2019
Aanwezig: Ine Drummen, Bert Heijnens, Anton Keurentjes, Jesse Klassen, Michael Koytek, Judith
Lommen,Daniëlla Rousseau, Enno Soeren, Petra Stuit, Patricia Thal.
Afgemeld: Willeke Pieters, Piet Minartz, Tanja Schrijnemakers.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen.
Inspectie heeft nog geen officieel verslag aangeleverd. Op de 6 beoordelingsstandaarden
heeft het VMBO nog onvoldoende gescoord bij de onderwijsresultaten van de
basisberoepsgerichte leerweg. Deze worden sterk beïnvloed door de Voordeelleerlingen die
op school aanwezig zijn. Op het vlak van pedagogisch en didactisch handelen is veel
gebeurd, maar dit is nog niet voldoende.
Dat vereist een cultuurverandering die op deze korte tijd niet te verwezenlijken is. De inspectie
geeft nog uitstel om voortuitgang op dit onderdeel te realiseren. Overall is dit resultaat positief.
Er komt een aanvulling op het verbeterplan.
3. Concept notulen MR vmbo, 26-09-2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Leerlingstatuut vmbo 2019-2021
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. Ine Weerts en Jesse Klassen bieden een
aangepaste tekst aan, deze wordt dan opnieuw door de directie aan de MR aangeboden.
5. Realisatie ouderbijdragen 2018-2019
Financiën (in de persoon van Chantal Derks) zal de realisatie komen toelichten in een
volgende vergadering. Toch zal dit document ter instemming aangeboden worden.
6. Algemene schoolkosten vmbo Maastricht 2019-2020
Zie agendapunt 5.
7. Schoolplan vmbo, 2019-2023
Het schoolplan vmbo zal met het team (compleet) gedeeld worden. De mensen kunnen hierop
reageren. Deze reacties zullen meegenomen worden in de MR vergadering.
8. Rondvraag.
Ine Weerts.
-Een nieuwe vergadercyclus van de pMR moet gepland worden.
-Er is onduidelijkheid over de afwezigheid van de teamleiders van deze week.
Enno Soeren.
-Het verbeterplan staat niet op de agenda.
Reactie Petra Stuit:Dit moet worden bijgesteld na het bezoek van de inspectie.
-Stand van zaken ziekteverzuim?
Reactie Petra Stuit: is dalend maar wordt nog steeds beïnvloed door een aantal langdurige en soms ernstige- ziektegevallen.
-De sfeer bij bijeenkomsten met ouders op school is erg negatief. Kan dit anders?
Reactie Petra Stuit: daar heb ik aandacht voor, zal een volgende keer anders worden
georganiseerd.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit om 20.15 uur de vergadering.

