Nieuwsbrief MR juli 2016
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 van 28-1, 25-2, 24-3, 19-1, 14-7 jl.














Nieuwbouw
De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwbouw van het Strabrecht College.
Er is een interne bouwcommissie opgericht die bestaat uit dhr. R. Kruizinga, mevr. K.
de Kort, dhr. H. Abels en dhr. L. van der Deijl.
Er vinden kennismakingsgesprekken plaats met meerdere bouwmanagementbureaus.
In september wordt er een keuze gemaakt.
Gesprek met de Raad van Toezicht
Begin oktober 2015 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.
De Raad van Toezicht heeft tot op dit moment nog geen terugkoppeling gedaan over
het gevoerde gesprek.
Invoeren LWOO
De MR heeft ingestemd met de invoering van LWOO op het Strabrecht-college.
Op dit moment is er één LWOO leerling aangemeld, vanuit het zorgteam wordt
ondersteuning gegeven.
Lessentabel 2016-2017
De MR en het MT hebben samen een interpretatiegeschil aangespannen bij de
Landelijke Commissie Geschillen over advies dan wel instemming over de lessentabel.
De uitspraak van de Commissie is dat de bevoegdheid van de MR in deze is:
Instemming. De MR heeft ingestemd met de Lessentabel 2016-2017.
Begroting en jaarrekening
De MR heeft positief geadviseerd.
Integratie Grieks en Latijn
De MR heeft ingestemd met het voorstel van de vakgroep Grieks en Latijn om te
komen tot een integratie van deze vakken.
Onderwijsvisie
Een werkgroep is zich aan het buigen over een nieuw onderwijsconcept.
De werkgroep richt zich niet alleen op het waarom (kernwaarden), maar ook met het
hoe: steeds meer in de richting van persoonlijke leerroutes.
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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.
De MR heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuwe indeling van de brugklassen
(met ingang van schooljaar 2017-2018) en de implementatie daarvan. In het najaar
start een professionaliseringstraject op het gebied van differentiatie voor de
brugklasdocenten.



Lerarenregister en Professionaliseren personeel
In het kader van de eventuele invoering van het Lerarenregister in 2017 heeft de PMR
in het voorjaar een voorlichting voor het onderwijzend personeel georganiseerd.













Aanpassing Examenreglementen
De examenreglementen T-H-V zijn onderling beter op elkaar afgestemd. Een aantal
begrippen, zoals “rekentoets, toetsmoment en plagiaat” is gedefinieerd en regels
hieromtrent opgenomen. Wat betreft de herexamens voor vakken met alleen een
schoolexamen kan de kandidaat alleen een herexamen aanvragen als het vak met een
onvoldoende is afgesloten. De MR heeft ingestemd met deze wijzigingen.
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.

Leerlingenstatuut
De MR heeft ingestemd met het nieuwe leerlingenstatuut.
Lenteschool
Op dit moment vindt de evaluatie plaats.
Evaluatie verticalisering
De MR vindt dat de evaluatie niet volledig is. Vijf van de zeven teams zijn er aan
toegekomen. Een nieuwe versie (incl. evaluatie door het personeel van vmbo-t) is
toegezegd voor november.
Statutenwijziging
De MR heeft ingestemd met een formele wijziging in de statuten (art. 3) van de
Stichting Strabrecht College. Het vak Levensbeschouwing (voorheen KGL) zal niet
langer gedifferentieerd (naar levensbeschouwelijke richtingen) aangeboden worden.

Organic ScoreCard
In september komt er een brief met onderbouwing van dhr. J. van Nistelrooij
(afdelingsdirecteur H/V). In het najaar zal dhr. M. Grond (Transmind) een voorlichting
geven aan ouders.
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Voortgang vmbo-t
Nadat de MR middels een brief haar zorg heeft uitgesproken over de ontwikkeling op
het vmbo-t, heeft ze de voortgang nauwlettend gevolgd.
Onderwijstijd
Deze wordt goed bijgehouden en teruggekoppeld.
Klachtenregeling
Het komende schooljaar wordt deze opnieuw bekeken.
Nieuwe MR-leden
Frank Rekers, Can Sanatçi en Paul Verhoeven zijn gestopt met hun MR
werkzaamheden.
De MR wil ze bedanken voor hun inspanningen de afgelopen jaren.
Miriam van Bemmel (namens de ouders), Glenn van Lieshout (namens de leerlingen)
en Dorien te Dorsthorst (namens de docenten) gaan plaatsnemen in het MR team
vanaf september.
Schoolondersteuningsplan
Het plan van het zorgteam is besproken, helaas zijn hierin ook door de bezuinigingen
een aantal taken geminimaliseerd. De trajectklas blijft bestaan.
Er is vanuit de MR gevraagd naar ondersteuning voor de docent in de klas.
Schoolkosten
De MR heeft positief geadviseerd.
Vakantieregeling 2016-2017
De MR heeft positief geadviseerd.
Schoolgids 2016-2017
De MR heeft instemming verleend.

Prettige vakantie gewenst!
Geldrop, 20 juli 2016
Medezeggenschapsraad Strabrecht College
M. de Jong (voorzitter)
Mevr. I. Bod
Mevr. B. van Est (interim-secretaris)
Wouter Jansen
Mevr. C. Morssink
F. Rekers
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Mevr. J. Sloots
Mevr. A. Snellen
Nicky van Tintelen
Mevr. M. Vrijhoef (interim-secretaris)
P. Verhoeven
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