Concept Jaarverslag MR 2015-2016
Samenstelling MR
In het verslagjaar zaten de volgende leerlingen in de MR; Dalit Machin, Patrick Vollenbroek, Salma
Ismaili en Alexander Medveev. Namens de ouders zaten Marianne Koot, Sander Koekoek, Ronald
Roos en Femke Koster in de raad en namens het personeel waren dit Astrid Rijff, Michiel van Dijk,
Isabella de Kromme, Peter van de Braak (vvz), Wim de Gooijer, Robert Verboom, Simone Kamman
(secr) en Peter Huwae (vz).
Doordat er in juni 2015 zowel voor de oudergeleding als voor de leerling-geleding voor het eerst
echte directe verkiezingen voor de MR-leden waren gehouden was dit de eerste “legale” MRvergaderingen in de historie van HP. Tot dit moment waren de ouder- en leerling
vertegenwoordigers getrapt via de achterliggende raden in de MR terecht gekomen.

Tijdens de laatste vergadering in juli werd de samenstelling voor het schooljaar 16-17 werd
bekend dat Patrick, Salma en Alexander wegens het behalen van het diploma de school gaan
verlaten en besloot Dalit zich niet meer verkiesbaar te stellen. Ook Simone Kamman, Wim de
Gooijer, Ronald Roos en Femke Koster beëindigen hun MR-lidmaatschap. Op de laatste
vergadering waren Maaike de Droog, Fernanda Martinez, Gergo ten Dam (lln) en David
Dewdath (ouder) aanwezig om alvast “een beetje warm te lopen”.
Besluiten

Hieronder staan de besluiten genoemd die het afgelopen jaar zijn genomen. Het gaat om de reactie
van de raad op de voorstellen van de schoolleiding.
September ;

-Het voorstel onderbouw overgangsnormen is ingetrokken en komt volgende vergadering
terug op de agenda.
-De MR stemt unaniem niet in met het examenreglement Tweede Fase en met het
examenreglement Mavo omdat beide documenten teveel onjuistheden bevatten. De MR
vraagt de SL de examenreglementen op de vergadering van 3/11 opnieuw in stemming te
brengen. Graag de wijzigingen ten opzichte van de huidige reglementen duidelijk markeren.
November;
-De MR geeft als advies bij de jaarbegroting 2016: De MR vindt de verhoging van de afdracht
aan Entrada van 3,28 naar 3,84% een aandachtspunt. Het beleid wat hieraan ten grondslag
ligt lijkt een centralisering van functies binnen de ASG in te houden. Wel is de MR positief
over de verbetering van de beheersing in financiën op HP en hiermee is het advies positief. Vanuit de leerling geleding is het advies inzake de procedure rondom het bewaren van
toetsen gecommuniceerd met de SL.
-Inzake de portefeuilleverdeling MT leden luidt het advies van de MR: positief.
-Scholingsvoorstel: Op 21 januari is er van 16.00 -20.00 een scholing vanuit Quickstart MR
voor de hele MR. PHU nodigt de SL uit voor een gedeelte van de scholing. De volgende
onderwerpen zullen op de agenda staan: wat zijn onze rechten (WMS) en hoe werkt goede
medezeggenschap, hoe gaan we om met de spanning tussen GMR en MR, waar zit de
medezeggenschap in een groot bestuur en wat is de rol van de ouders in de MR en hoe is de
verhouding met de andere geledingen?

Februari:
-Vragen betreffende de lessentabel zijn naar tevredenheid door de SL beantwoord. Al is er
niet echt antwoord gegeven of er nog een evaluatie plaats zal vinden. De LL zijn tevreden
over de lessentabel. Er zijn nog wel wat open eindjes over toetsen en VVD, maar daar is van
aangegeven dat de SL nog in gesprek wil gaan. Niet iedereen zal voor zijn vak tevreden zijn.
Ook zijn er nog zorgen over de dubbele pauzes en lestijden voor het OOP. Stemming:
unaniem voor.
-Over de omschakeling naar Windows 365 en de afschaffing van de speciale iPad klassen.
Graag zien we dat de knelpunten zoals besproken opgelost worden en dat er een evaluatie
plaats vind. Stemming: 12 voor, 1 onthouding
Maart;
-Over het schoolondersteuningsprofiel wordt nu geen advies gegeven. Volgende keer komt

het terug op de agenda.
-Instemming met het aanvullende voorstel van het veiligheidsplan onder voorwaarde dat
112 direct wordt gebeld.
-Wijzingen PTA naar aanleiding van het leerlingstatuut: Voorstel is gewijzigd bij punt 1 van
10 dagen naar 2 lesweken. De leerlinggeleding stemt in met deze wijziging in het
leerlingstatuut. De MR stemt in met het voorstel. Graag willen we dat de wijziging in alle
documenten wordt vermeld.

April
-Deze vergadering had als thema “Dalton op HP” en werd ingeleid door Ron Vleeming. Na de

inleiding werd gesproken over de voorlopige conclusies van de commissie daltonvisitatie die
onze school heeft bezocht.
-MR is niet gekend in een adviesaanvraag inzake het gebouw. De bedoeling is dat er op tijd
een gedocumenteerde adviesaanvraag ligt waarin gevolgen voor leerlingen, personeel en
ouders duidelijk zijn. Op tijd is zodanig dat de MR nog invloed heeft op het te nemen besluit.
De MR besluit een brief te sturen. Simone Kamman zal deze opstellen, rondmailen en na
akkoord verzenden aan de SL.
-Dalton: zodra het rapport er is, willen we een plan van aanpak over de verbeterpunten. We
zullen dan een ongevraagd advies formuleren. De MR wil in de formatie terug zien dat er
ruimte komt om Dalton weer op te pakken. Het scholingsplan 2015-2016 is wel gevraagd bij
de SL maar nog steeds niet ontvangen.
Mei;
-De MR adviseert positief over de plannen van afdeling J.
-Formatieplan: de PMR wil graag een verbeterde versie zien en daarover stemmen en zal dit
in de eigen vergadering verder afspreken met de SL en hier verslag van doen in de MR. Allen
akkoord.
Juni
-De MR besluit een positief advies te geven bij het schoolondersteuningsplan (SOP). We
adviseren hierbij dat de scan van Passend Onderwijs uit te laten voeren door de
zorgcoördinatoren.
-Aan het voorstel over de roostervrije dagen wordt toegevoegd dat in de week van 9 oktober
een extra studiedag wordt georganiseerd, elke dag voor een andere groep medewerkers
zodat alle leerlingen in deze week 1 dag vrij zijn. Op het voorstel met de genoemde
toevoeging wordt instemming verleend door de MR.
Juli

De PMR heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de SL om vier docenten terug te
plaatsen van LD naar LB, omdat zij geen (voldoende) portfolio hadden ingediend. De
bezwarencommissie cao heeft geoordeeld dat het de SL is toegestaan om de datum van 1
mei aan te houden i.p.v. de uiterlijke datum van 1 augustus zoals in de cao, staat. Er lopen
nu nog twee geschillen, waarin de PMR geen partij is. (toegevoegd)

Sept 2016 Peter Huwae

