Nieuwsbrief MR maart 2017
Deze nieuwsbrief wordt regelmatig uitgebracht door de Medezeggenschapsraad (MR) en is
bestemd voor de ouders van de leerlingen en de leerlingen van het Strabrecht College.
De onderliggende documenten zijn op te vragen bij de secretaris van de MR.
Onderwerpen van het MR-DR overleg 06-10-2016, 01-12-2016, 09-02-2017, 23-02-2017.
•

Nieuwe leden
De MR heet de nieuwe leden Miriam van Bemmel, Dorien te Dorsthorst en Glenn van
Lieshout welkom. Het wordt een interessant en pittig jaar, met o.a. het nieuwe
onderwijsconcept, de nieuwbouw en het sociaal plan op de agenda. In december heeft
Ineke Bod afscheid genomen en is opgevolgd door Kittie Raats: welkom!

•

Schoolondersteuningsplan 2016-2017
De MR heeft positief geadviseerd over het SOP 2016-2017. Helaas zijn hierin ook door de
bezuinigingen een aantal taken geminimaliseerd.

•

Absentieprotocol
In verband met wijzigingen in de afspraken binnen het samenwerkingsverband is het
absentieprotocol bijgesteld. De MR heeft instemming verleend.

•

Meerjarenbegroting 2017-2021
De begroting zit goed in elkaar en de in de toelichting geschetste financiële situatie,
afspraken en plannen zijn duidelijk. Hoewel de MR zich zorgen maakt over de steeds meer
beperkte middelen en de gemelde dreigende tekorten heeft de MR een positief advies
gegeven.

•

Organic Scorecard
De MR heeft directie gevraagd voorlichting aan ouders (en docenten) te laten geven over
de Organic Scorecard: dit staat gepland voor begin maart 2017.

•

Evaluatie verticalisering
In 2013 was afgesproken dat de invoering van teams in een verticale
(opleidingsgeoriënteerde) organisatiestructuur na drie jaar geëvalueerd zou worden. De
voordelen zijn duidelijk; in het algemeen is men tevreden. In de evaluatie worden een
aantal aandachts- en verbeterpunten genoemd, waar naar gehandeld zal worden.
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•

Vakantieregeling 2017-2018
De regeling is gebaseerd op het advies van Brabant Overleg Vakantieplanning. De MR heeft
positief geadviseerd.

•

Voorstel evaluatie bevorderingsnormen
De directie zal de nieuwe bevorderingsnormen evalueren door alle actoren te bevragen.

•

Evaluatie Lenteschool 2016 en nieuwe opzet
De resultaten van de Lenteschool 2016 zijn positief: 92 leerlingen hebben deelgenomen,
daarvan is 85% bevorderd naar het volgende leerjaar. De opzet voor 2017 is veranderd
met als doel een duurzamer effect te bereiken.

•

Onderwijsconcept en implementatieplan
De MR is een aantal keren bijgepraat over de ontwikkeling van een nieuw
onderwijsconcept. De drie geledingen hebben ieder vanuit hun eigen kijk op de zaak de
nodige positief-kritische vragen gesteld en suggesties gedaan. Medio maart komt het
definitieve plan waar de MR al dan niet instemming aan zal verlenen.

•

Devices
De invoering van devices is een aantal keren onderwerp van gesprek geweest. Eerst in de
zin van een pilot, later als noodzakelijk dan wel wenselijk onderdeel van het nieuwe
onderwijsconcept. De MR heeft nog geen instemming gegeven aan invoering omdat nog
niet duidelijk is hoe de directie ervoor gaat zorgen dat de kosten (vrijwillige ouderbijdrage)
voor ouders niet verder oplopen.

•

Sociale media en implementatieplan
In oktober 2016 is een werkgroep van start gegaan met de implementatie van het beleid:
een lijn aanbrengen in het aanbod over mediawijsheid, waarbij het niet alleen om de
gevaren van sociale media gaat maar ook over de kansen en mogelijkheden. De MR is blij
dat deze leerlijn er komt en vindt het belangrijk om die ook voortdurend aan te passen aan
steeds een nieuwe werkelijkheid.

•

Lessentabel 2017-2018
De MR heeft nog niet ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in de lessentabel 20172018 voortkomend uit het Reorganisatieplan (juli 2016), omdat niet duidelijk is hoe en
door wie de uren, die ingeleverd moeten worden bij vakken die teruggaan van 4 of 3,5
naar 3 uren, gaan worden ingevuld.
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•

Gespreide pauzes (pilot)
Het doel van het spreiden van de pauzes (onderbouw vs. bovenbouw) is om meer rust
voor leerlingen en docenten te creëren, en het vergroten van de veiligheid door letterlijk
meer ruimte te scheppen. In mei 2017 wordt geëvalueerd.

•

Overleg met de Raad van Toezicht
In januari 2017 heeft de MR overlegd met een afvaardiging van de RvT over de thema’s
onderwijsconcept, planning, organisatie, veiligheid, beleid en de krimp.
Op basis van de vernieuwde Wet Medezeggenschap (WMS) (januari 2017) zullen RvT en
MR minstens twee keer per jaar overleggen. Het volgend overleg is gepland in juni.

•

MR Beleid en aanpassingen aan MR Reglement en Huishoudelijk Reglement
In het jaarlijkse interne MR-overleg heeft de MR het document Missie-Visie-Strategie
geactualiseerd en het Jaarverslag MR 2016 vastgesteld.
N.a.v. de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (1 januari 2017) zijn
aanpassingen in het MR Reglement noodzakelijk en wenselijk. Tegelijkertijd heeft de MR
zijn Huishoudelijk Reglement (van 2009) aangepast aan de actualiteit.

•

Aanstaande verkiezingen
Aan het eind van het schooljaar zullen voor alle geledingen verkiezingen plaatsvinden. Een
ouder neemt afscheid, twee leerlingen doen eindexamen, twee personeelsleden zijn
volgens schema aftredend.
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