Nieuwsbrief MR december 2015
Deze nieuwsbrief wordt regelmatig uitgebracht door de Medezeggenschapsraad (MR) en is bestemd
voor ouders en leerlingen van het Strabrecht-College.
De onderliggende documenten staan voor een deel op de website en zijn ook op te vragen bij de
secretaris van de MR.
Onderwerpen van de MR-vergaderingen van 1 oktober en 26 november 2015

•

Brainportscholen
Het aantal Brainportscholen wordt uitgebreid. Het Strabrecht College was een van de eerste
drie scholen. Nu gaat het van drie naar zes Brainportscholen. Waarvan acte.

•

Gesprek met de Raad van Toezicht
Begin oktober heeft de MR, in afvaardiging, een gesprek gehad met de Raad van Toezicht.
Daarbij is o.a. gesproken over de kijk van de MR op thema’s als beleid, veiligheid en krimp.

•

Brugklaskamp
Het Strabrecht College heeft bij het brugklaskamp gekozen voor een nieuwe locatie,
Someren. De ervaringen waren positief. Enkele aandachtspunten worden verwerkt. Als het
weer mee zit kan het volgend jaar niet misgaan.

•

Rookvrije school
De MR heeft meer dan een jaar geleden ingestemd met een gefaseerde invoering van de
rookvrije school. Met ingang van 1 augustus 2015 is het Strabrecht College officieel een
rookvrije school.

•

Meerjarenbeleidsplan 2014-2018.
Na een aantal conceptplannen heeft MR ingestemd met de definitieve versie van het MJP.
Naast de basistekst bevat het MJP nu ook een tekst met hoofdlijnen en een aantal bijlagen.

•

Onderwijsvisie/nieuwbouw

•

De MR ondersteunt het initiatief van de directie om tijdens de studieavond samen met het
personeel de uitkomsten van de schoolbezoeken van de personeelseden op verschillende
scholen (tijdens de studiedag op 2 november) te bespreken. We zijn benieuwd.
Veiligheid op school.
Mede naar aanleiding van het recente incident heeft de MR vragen gesteld aan de directie
over de veiligheid op school en de wijze waarop die wordt gehandhaafd. De directie ziet
vooralsnog geen reden tot aanpassing van beleid.

•

LWOO.
De directie heeft de MR, op voordracht van het Samenwerkingsverband, gevraagd om
instemming met de aanvraag van een LWOO-licentie. De MR gaat hierover in gesprek met de
klankbordgroep, respectievelijk achterban.
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•

•

Protocol stagebeleid.
De MR is blij met de aandacht die gegeven wordt aan een gelijkwaardige verdeling van
stagiaires over de verschillende afdelingen en de duidelijke afspraken over de invulling van
de begeleiding.
Brugklasindeling. Op dit moment wordt door de (P)MR nagedacht over het voorstel van
een nieuwe indeling van de brugklassen (met ingang van schooljaar 2017-2018) en de
consequenties daarvan. Ook hierover gaan we met de klankbordgroep in gesprek.

•

Aanpassing Examenreglementen

•

De twee belangrijkste wijzigingen waarmee de MR heeft ingestemd zijn: het feit dat ook bij
fraude die achteraf wordt geconstateerd kan worden ingegrepen en de wijze waarop het
resultaat van de rekentoets meetelt op het VWO. Er bestaat nog onduidelijkheid over de
verandering van 6 naar 8 toets-momenten in het PTA van het VWO.
Rust in het curriculum.
De MR is blij met de voornemens van de directie om de rust in het curriculum te bevorderen.
Dat gebeurt o.a. door zoveel mogelijk excursies en projecten binnen de Strabrechtweken te
laten plaatsvinden. Wel wordt geconstateerd dat dit een voortdurend aandachtspunt moet
blijven.

•

Verbetering contacten met (leerlingen van) basisscholen
De MR heeft de DR gevraagd wat met de resultaten van onderzoeken van afgelopen voorjaar
is gedaan. Een van de uitkomsten was dat de contacten tussen basisscholen en het
Strabrecht College verbeterd zouden moeten worden. Onder andere de Junioracademie, de
Kangoeroe-wedstrijd en een sportdag voor groep 8-ers zijn daarvan het gevolg.
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