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

Begroting 2019
In de vergadering is de begroting van 2019 – ter
instemming – aan de MR voorgelegd. Deze is mondeling
toegelicht door Nick Woltjer (financieel adviseur o2g2). In de
begroting van 2019 zijn zowel de huisvestingslasten als ook
de loonkosten van het OOP van de locatie Van
Iddekingeweg meegenomen. Wij zullen in 2019 gebruik
gaan maken van deze locatie. Op het Harens Lyceum
zullen deze kosten gaan afnemen, omdat de verwachting
is daar per 1 augustus 2019 geen leerlingen meer te
huisvesten. De begroting wordt door een meerderheid van
de MR goedgekeurd.

Schoolbenodigdhedenlijst 2019-2020
De schoolbenodigdhedenlijst moet onder de loep worden
genomen. Vanuit de ouders zijn er meerdere e-mails
gestuurd over de aan te schaffen zaken die niet op de
schoolbenodigdhedenlijst terug te vinden zijn. De PMR zal
met de secties hierover in gesprek gaan. De leerling
geleding zal deze bespreekbaar maken in het
leerlingenparlement.

Cijfers LO jaar 1 t/m 6
De sectie LO heeft de MR een ingezonden stuk doen
toekomen waarin zij aangeeft 1 lijn te willen hanteren van
jaar 1 t/m 6; letterbeoordelingen van jaar 1 t/m 6. De MR
heeft aangegeven dat de becijfering gelijk moet worden
getrokken met de Montessori-filosofie en dat er moet
worden gekeken wat de invloed hiervan is op onze
overgangsnormen. Daarbij is benadrukt dat bij de overgang
niet de nadruk mag worden gelegd bij 1 vak.
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Vanuit de oudergeleding
Naar aanleiding van mediageluiden over de examencommissie van een
VMBO school in Maastricht wordt gevraagd naar onze examencommissie.
O2g2 heeft een eigen examencommissie. Stelselmatig worden er binnen
onze organisatie steekproeven uitgevoerd. Binnen o2g2 is dit goed
geregeld.
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Vanuit de leerlinggeleding
De volgende vragen zijn gesteld vanuit de leerling geleding.
-

Zijn alle vakdocenten die in de BB lesgeven bevoegd?
o In de 4e klas mogen docenten met een
tweedegraadsbevoegdheid lesgeven. Voor de
begeleidingslessen wordt de leerling geleding verzocht in
gesprek te gaan met de betreffende teamleider(s).

-

Kan er een oplossing komen voor het stallen van de fietsen op de HB?
o Het OOP zal worden aangespoord aan het begin van de dag
hier toezicht op te houden. Daarnaast wordt de ‘groene
strook’ verwijderd daarmee meer ruimte ontstaat voor het
stallen van de fietsen.

-

Kan er tijdens toetsweken rekening worden gehouden met
bouwwerkzaamheden?
o De aannemer is inmiddels in het bezit van het jaarrooster en zal
hier – voor zover mogelijk- rekening mee houden.
o
Is er volledig duidelijk waar al onze leerlingen in het schooljaar 20192020 worden gehuisvest?
o Alle leerlingen van het MLG zullen worden gehuisvest in
Groningen Zuid.

-

Vanuit de personeelsgeleding
Het parkeerprobleem aan de Helper Brink wordt aan de kaart
gesteld. De rector geeft het personeel het advies bij
parkeerproblemen zich te wenden aan de betreffende teamleider.
Vanuit het personeel en de oudergeleding wordt er geadviseerd na
te denken over actief fiets- en parkeerbeleid.
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Vakantieregeling 2019-2020
De vakantieregeling 2019-2020 is ter informatie aangeboden aan
de MR. Dit document is inmiddels in de GMR goedgekeurd. In het
nieuwe schooljaar zullen er geen 2 weken meivakantie zijn. Dit heeft
te maken met de planning van de examens.

