Concept notulen MR Vergadering Porta Mosana College:
Vergadering op: 24 oktober 2019
Tijdstip: 21:00-22:00 uur
Locatie: Noormannensingel
Aanwezig: Patricia Thal Coolen, Ine Drummen (voorzitter), Michel Feron (vicevoorzitter/secrataris), Uranela de Goey, Collin
Hermans, Evelyne Hooft, Anton Janssen, Jesse Klassen, Alexandra Wezenaar, Manon Walthie, Tim Neutelings (gedeeltelijk)
Afmelding: Tanja Schrijnemakers, Fabienne Borst. Gedeeltelijk afwezig: Manon Walthie, Evelyne Hooft, Jesse Klassen
Toehoorders: ---

1. Opening
Voorzitter heet leden welkom.
De afspraken met de regio directeur zijn nog niet geconcretiseerd waardoor er geen notulist aanwezig is. Daarom slechts
notulen op hoofdlijnen.
2. Vaststellen agenda
Vastgesteld. Notulen van 26 september jl. worden met opmerkingen vast gesteld.
3. Schoolgids
Mw. De Goey heeft opmerkingen vanuit de MR verzameld en naar dhr. Neutelings gestuurd.
Diverse opmerkingen over de ouderbijdrage.
De locatiedirecteur gaat de opmerkingen trachten te verwerken.
4. ABC HV Locatie
Ter informatie aangeboden:
p. 21 aanvullingen bij reizen en excursies lijkt een aanpassing die ter instemming naar MR had gemoeten.
p.3 en p.22 regels voor medisch-verlof lijken tegenstrijdige.
p. 4 Pilot bevorderingsbesprekingen moet nog geëvalueerd worden. Komt dan langs de MR.
p.10 Leerlingenstatuut: wordt niet altijd nageleefd. Soms overmacht.

Het lijkt er op dat in het ABC zaken staan welke eerst ter instemming naar de MR moeten voorgelegd worden.
5. Schoolplan en schooljaarverslag
Mw. De Goey heeft de opmerkingen pas vanochtend doorgestuurd naar de locatiedirecteur.
Het is een voorzetting tot einde schooljaar. Daarom zal een up-to-date schoolplan voor de komende jaren ter instemming
aangeboden worden.
6. PTA en Examenreglement
Met de laatste aanpassing lijkt PTA compleet.
MR-Adviseert om voor de komende jaren de laatste versie nogmaals naar de vaksecties te sturen en te laten accorderen
MR-Adviseert: om de vakken waar VWO en TTO een gelijk PTA hebben dit samen te voegen.
Er zijn diverse opmerkingen over het examenreglement. Enkele kleine onjuistheden.
- De examen commissie wordt voorgesteld te bestaan uit de secretaris eindexamen en de teamleiders bb.
De VO-Raad geeft aan dat tenminste één docent zitting heeft in de examencommissie.
Om de examencommissie zo neutraal mogelijk te laten werken adviseert de MR om deze commissie samen te stellen uit
twee docenten en de secretaris eindexamen. Tevens moet er een reserve lid zijn.
- De “commissie van beoordeling”: sinds het schooljaar 2018 – 2019 is er door LVO een beroepscommissie eindexamen
ingesteld. Commissie van beoordeling kan dus vervallen.

De opmerkingen worden verzameld en aan de locatiedirecteur gemaild.
7. Verzoek locatie directeur:
Woensdag 13 november en 4 december om 15:30 uur wil de locatiedirecteur graag overleggen met de MR.

8. Rondvraag en sluiting

9. Besluiten MR
Schoolgids: besluitvorming aangehouden

Schoolplan en schooljaarplan: besluitvorming aangehouden
PTA en Examenreglement: PTA’s instemming verleent. Examenreglement besluitvorming aangehouden.

