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Algemeen
Het doel van deze nieuwsbrief is om specifieke informatie
te verstrekken aan de medewerkers en ouders/verzorgers
van de leerlingen van het Montessori Lyceum Groningen
over de onderwerpen die in de medezeggenschapsraad
behandeld worden. Deze nieuwsbrief zal met regelmaat
worden verstuurd.

Mededelingen directie
De rector heeft de MR over de aanbouw van de Helper
Brink geïnformeerd. Afgelopen week is de aannemer
bekend geworden. Van Wijnen zal de aanbouw gaan
realiseren. Vanaf nu t/m december zullen alle
voorbereidingen worden getroffen. Vanaf januari 2019 zal
worden gestart met de aanbouw. Het streven is het
gebouw eind juli 2019 op te leveren.

Vanuit de oudergeleding
De oudergeleding heeft zich voornamelijk uitgesproken over
de communicatie begin schooljaar. Er is verzocht eerder en
duidelijker te communiceren. Het is daarbij van belang dat
ook de schoolgids begin schooljaar op de website staat.

Vanuit de personeelsgeleding
De CAO-wijziging m.b.t de klokuren op jaarbasis voor
docenten is besproken. Docenten met een volledige baan
moeten 750 klokuren voor de klas staan. Dit is in de nieuwe
Cao teruggedrongen met 30 uur. Met een herberekening voor- en natijdfactor – kom je op reductie van ongeveer 50.
In de nieuwe CAO staat dat dit alleen voor fulltimers geldt.
Onze school kiest ervoor om dit voor iedereen – naar rato –
in te vullen. Deze nieuwe regel wordt vanuit het Ministerie
als extra ontwikkeltijd ingezet. In de PMR zal naar een
passende invulling worden gekeken. Per 1 maart 2019 moet
het plan gereed zijn. Er zijn scholen geweest die al een pilot
hebben gedraaid. De oplossing die hiervoor moet worden
gevonden wordt niet vanuit het Rijk gefinancierd.
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De start van het schooljaar op de Kerklaan is goed verlopen. De
leerlingen waren tevreden over de roosters, boeken en de start van
het profielwerkstuk. Voor VWO 5 was niet geheel duidelijk wat er
van hen in de eerste week werd verwacht. Deze groep ontbrak om
de info startbrief schooljaar 2018/2019.

Gerealiseerde onderwijstijd 2017-2018
Het document onderwijstijd is toegelicht door de voorzitter. De
rector vult aan dat er een dalende lijn te zien is. Oorzaken die
hiervoor worden gegeven zijn:
1. Langdurig zieken
2. PB-50
3. De tijd die als lestijd rondom toets weken wordt besteed.
4. Lesuitval i.v.m. cursussen van docenten.
5. Inzet steruren
6. Extra uitval rondom sportdagen
7. Veel buitenschoolse activiteiten; die aan de andere kant
ook weer heel veel opleveren voor onze leerlingen waarin
we extra leuke dingen kunnen creëren.
Mogelijke opties om de onderwijstijd te verhogen zijn het hervatten
van de lessen na een toetsweek. Dit blijkt in de praktijk lastig, daar
toetsen op verschillende tijdstippen worden afgenomen en de
toetsen niet allemaal even lang duren. Oplossing voor uitval door PB
50. In de richtlijnen staat dat deze niet aan de zomervakantie
vastgeplakt mag worden. Hier mag dus van worden afgeweken.
Toch is dit besluit nog niet genomen, omdat de rector aangeeft dat
we – na het polsen van meerdere collega’s – in een te vroeg
stadium verkeren om dit te besluiten. Een ander idee is het
organiseren van een projectweek voor alle leerlingen tijdens de
uitwisselingsweek van klas 4 in oktober. Op deze manier kun je de
onderwijstijd waarborgen, omdat er projecten worden gedraaid die
op kunnen worden gevangen door de collega’s die er zijn.
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