Nieuws uit de MR 15 maart 2017
In de personeelsgeleding speelt de taakbeleidskwestie ‘vrijvallende lestijd
examendocenten’. De PMR is van mening dat dit een nieuwe uitvoering van het
taakbeleid betreft welke ter instemming aan de PMR voorgelegd behoort te worden.
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief wordt door PMR en directie in constructief
overleg naar een oplossing gezocht.
In de gewijzigde wet op medezeggenschap is jaarlijks (2x) overleg tussen de
Raad van Toezicht en de (G)MR vastgelegd. Het eerste overleg tussen de GMR
en de Raad van Toezicht heeft afgelopen januari plaats gevonden. Hierin is
voornamelijk besproken hoe er vorm geven gaat worden aan dit overleg. Hierbij is
ook de mogelijkheid besproken om als ‘lokale’ MR in gesprek te gaan met de Raad
van Toezicht. De PMR zou hier graag gebruik van maken. De andere MR-geledingen
staan hier ook positief tegenover.
De PMR heeft het professionaliseringplan met de directie besproken. Het
professionaliseringsplan is t.o.v. andere jaren inhoudelijk ongewijzigd. De PMR heeft
ingestemd met het professionaliseringsplan.
De afzonderlijke MR-geledingen zijn bezig te kijken naar de communicatie in de
school zoals zij die ervaren. De MR heeft het voornemen om aan het eind van het
cursusjaar een overzicht van haar ervaringen en evt. voorstellen te bespreken met
de directie.
In het Goudse overleg over de vakantieregeling 17/18 heeft Stovog besloten
mee te gaan met de wens van de b.o.-scholen om de tweede meivakantieweek
achter de verplichte meivakantieweek te plannen. De consequentie van deze
planning is dat de examens direct na de meivakantie starten.
Een groepje leerlingen uit het tweede leerjaar is gestart met het maken van
filmpjes als een soort vervanging van de schoolkrant (dit wilden leerlingen niet
meer). De bedoeling is om de filmpjes te gaan publiceren. De leerlinggeleding
adviseert dit te doen op instagram (leerlingen kijken nauwelijks op de website). De
school kan ook op instagram toezicht houden.
Het schoolplein van de WdZ-singel is bijgewerkt. Het plein is minder wit
waardoor de weerkaatsing er af is. Rond het schoolterrein zijn lage hekken geplaatst
waardoor er een scheiding is met het openbare skateplein. Ook is er begroeiing
aangebracht. Op het plein van de BM-singel 15 zijn nieuwe fietsenrekken geplaatst.
De veiligheidssituatie is daardoor aanzienlijk verbeterd.
Het rookbeleid van de school is dat dit op de terreinen van de school niet is
toegestaan. Buiten het schoolterrein (hek) heeft een docent naar een leerling (of
skater) formeel geen autoriteit op dit gebied.
De vaste kern skaters is na de start op de WdZ-singel door de directie
uitgenodigd voor gesprek. Dit ging toen vooral over de overlast die de school van
hen ondervond. Vanuit de MR wordt geopperd het contact met deze groep te
onderhouden. In dit contact kan positief gedrag worden teruggekoppeld en
besproken worden.
Het klimaat in het gebouw aan de WdZ-singel 5 is bijna volledig zoals de
school wilde. Alle waarden van de luchtcirculatie (in relatie tot de aanwezigen) zijn in
overeenstemming of beter dan waarden van de overheid.
Vanuit de oudergeleding wordt gevraagd naar het verdelingsbeleid bij de
verschillende excursiebestemmingen (4h en 5a). Er zijn veel teleurgestelden. De
directie is hiervan op de hoogte en het heeft haar aandacht.
De website heeft vooral een promotiefunctie. Voor informatie naar leerlingen
en ouders hebben Magister en de mail de voorkeur.

