Agenda MR-vergadering Horeca Vakschool Rotterdam
Datum:

03 - 04 - 2017

Tijd:

16:30 – 17:30

Aanwezig:

Mevr. Van Ooijen, Dhr. Groeneweg, Dhr. Meily, Dhr. Faasse,
Dhr. Slieker

Agenda
1 Opening
2 Vaststellen agenda
Dhr. Groeneweg: wat wordt er met de resultaten van de schoolenquête gedaan?
Dhr. Meily: de benchmark wordt nog vastgesteld. Deze wordt op de site gepubliceerd.
Uitslag voor de mentoren was goed; de lesdidactiek kan beter.
Dhr. Groeneweg: spreekt de directie docenten hierop aan?
Dhr. Meily: de mentoren nemen dit met leerlingen door. De uitslag gaat naar de heer Meily.
De uitslagen worden meegenomen naar het teamoverleg.
3 Vaststelling jaarkalender MR
Dhr. Slieker: formatie en leerlingaantal zijn oké.
4 Notulen vorige vergadering
Deze zijn goedgekeurd.
5 Mededelingen
Declaraties ouderleden
Dhr. Slieker heeft formulieren om in te vullen. Voortaan worden deze gelijk na elke
vergadering ingevuld.
Dhr. Meily: de stichting werkt nu met AFAS voor alle financiën voor docenten. Ouders
moeten op papier hun uren invullen; anders is er een Verklaring Omtrent Gedrag nodig.
Website MR en verdere zichtbaarheid
Dhr. Slieker: nog niet veel aan gedaan. De notulen worden op de site geplaatst door de heer
Meily.
Meldingen lesuitval
Dhr. Groeneweg: is er een protocol over hoe laat op de site de wijzigingen staan?
Dhr. Slieker: optie belboom; eerder op de site; sommige vertrekken te vroeg.
Dhr. Meily: beleid is duidelijk. Als een docent zich ziek meldt dan moet dat tussen 7.00 -7.15
Vervolgens komt het meteen op de site te staan. Nadeel van een kleine school is dat je
weinig opties hebt om andere docenten te kunnen inzetten.

6 Vanuit directie
Duits KB voor TL per 01-08-2016. De gesprekken met de docente zijn onderweg en de klas is
geïnformeerd. Dit geldt alleen voor de 3e klas met theoretische-leerweg.
Havo-academie – invulling havo / diploma i.c.m. 8
Dhr Meily: geen nieuws.
Dhr Groeneweg: is de tijdsplanning nog actueel?
Dhr Meily: ja, we wachten op de licentie.
Dhr Groeneweg: zien we belemmeringen?
Dhr Meily: nee.
Dhr Groeneweg: wel Frans op de havo?
Dhr Meily: ja, bij havo vier talen, dus ook Frans.
Verbouwing kantine
Dhr. Meily: tekening is klaar; het proces krijgt vorm. De aanbesteding wordt binnenkort
gedaan en dan starten we. We proberen de wensen van de leerlingen mee te nemen in de
inrichting.
Dhr. Groeneweg: straks met de havo zouden we naar een groter gebouw kunnen. Is het dan
niet zonde van de kosten?
Dhr. Meily: nee, als wij hier uit gaan, neemt een andere school de afschrijvingen over.
Dhr. Groeneweg: wanneer begint de verbouwing?
Dhr. Meily: in de zomer i.v.m. de vakantie. Je kunt geen schooldagen draaien zonder kantine,
Hooguit komen de meubels later.
Uitruilregeling
Dhr. Meily: komt bij GMR terecht. De km-vergoeding uitruilen met de eindejaarsuitkering.
Afgelopen jaar is dat niet goed gegaan. Vandaar dat we dit terugleggen bij de GMR.
Dhr. Slieker neemt contact op met de GMR.
7 MR/GMR Lopende zaken;
Formatie
Dhr. Slieker: zijn er wijzigingen in de formatie?
Dhr. Meily: ja, we krijgen een extra eerste klas, dus er komen uren bij. Het is nog niet
duidelijk waar de vacature gaat komen. Straks wordt het ook duidelijk of LMC docenten over
heeft op andere locaties.
Leerlingaantallen
Op dit moment 54 nieuwe leerlingen in het eerste maar er worden nog meer aanmeldingen
verwacht. Daardoor hebben we volgend jaar 4 eerste klassen.
PTA
Staat in magister en kan niet aangepast worden, i.v.m. hapsnaptoetsen
Voor de docent wordt het moeilijker om in te spelen op situaties.
8 Scholingsplannen

Dhr. Slieker vertelt over RTTI-training voor de docenten van dit jaar.
Wat gaat er volgend jaar gebeuren? Dhr. Meily: gesprekstechnieken, communicatie,
discussies over het inrichten van het onderwijs. Er is veel expertise binnen het team dus we
kunnen zelf aan de slag zonder een extern bedrijf. Meer verbinding tussen AVO en
beroepsgericht.
9 Herpositionering van locaties.
Dhr. Meily vertelt over het profiel “evenementen” i.v.m. met de aansluiting op recreatie.
10 Verkiezingen MR/GMR.
N.v.t.
11 Vaststellen volgende vergadering
12-06-2017 16.30
12 Rondvraag
Dhr. Groenweg: mijdt de docent lastige lessen? De heer Meily: daar hebben we hier geen
last van gezien de samenstelling van onze populatie.
Dhr. Faasse: over alles wordt op een nette manier discussie gevoerd.
Dhr. Slieker: moeten we als MR nog beslissingen gaan nemen voor volgende vergadering?
Dhr. Meily: alleen lessentabel en een uur minder bij AOH/AOB dat naar ICT zal gaan.
Marcel Slieker mslieker@hvsr.nl

