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Algemeen
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.

Mededelingen directie
De rector heeft de MR geïnformeerd over de
bouwwerkzaamheden. Deze liggen nog steeds op
schema. Er worden vijf werkgroepen gevormd om aan de
slag te gaan met de ontwikkelingen in Groningen Zuid. De
vervlechting van deze 2 scholen zal ingaan in schooljaar
2020-2021. Volgens de laatste informatie zullen we volgend
schooljaar al gebruik gaan maken van lokalen aan de
Van Iddekingeweg of Vondellaan. De examens zullen dan
vermoedelijk worden afgenomen in de gymzalen.
De rector heeft kort stil gestaan bij de aanmeldingen voor
komend schooljaar. De tellerstand stond vrijdag 1 maart
op 178. Een eventuele loting zal op 27 maart 2019
plaatsvinden onder toezicht van een notaris. Er zal worden
geloot op niveau.

Vanuit de oudergeleding
De oudergeleding heeft aangegeven dat het vaak
onduidelijk is waarom er lesuitval plaatsvindt. De rector
geeft aan, dat
vanwege de AVG niet meer
gecommuniceerd mag worden wat de reden van
afwezigheid is.

Vanuit de personeelsgeleding
Onder het personeel heerst het gevoel dat de teamleiders
eilanden vormen ten aanzien van hun functie. De rector
heeft dit aangehoord en zal met de teamleiders in gesprek
gaan.
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Vanuit de leerling geleding
De leerlingen willen de bouwwerkzaamheden inzichtelijk gaan
maken door middel van het afspelen van een filmpje in de centrale
hal van de school. Onder de leerlingen is er zorg over de komende
staking van 15 maart a.s. De rector heeft toegezegd dat de school
open is en dat alle toetsen door gaan. Er zal hierover ook een mail
worden gestuurd naar alle leerlingen. De leerlingen in BB missen het
rapport met opmerkingen en werkhouding. Er zal naar een
passende oplossing worden gezocht.
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Verkiezingen ouder- en leerling geleding
De komende tijd zal de MR zich bezig gaan houden met het werven
van een nieuwe ouder en nieuwe leerlingen die plaats willen nemen
in de M

Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan is een jaarlijks terugkerend onderwerp bij MR. Bij
dit punt is stilgestaan bij onlangs gehouden brandoefening. Hier is
besproken dat er wel eventuele acties uit de oefening moeten
volgen en deze moeten ook worden gecommuniceerd naar de
ouders.

Becijfering vak LO in klas 3
In de vergadering is besloten dat de becijfering van het vak LO
gelijk wordt getrokken met de BB (NA-V-G) In klas 3 moeten de
leerlingen een V staan om over te mogen. De LO-sectie draagt de
verantwoordelijkheid dat er geen achterstanden bij de leerlingen
staan. Onder deze voorwaarden heeft de MR ingestemd.

Het rekenexamen
Het rekenexamen zal dit jaar voor het laatst worden afgenomen. De
komende tijd zal worden nagedacht wat te doen met de uren
rekenen die nu nog in lessentabel staan in klas 1&2. De MR is
verzocht dit schooljaar nog naar een nieuwe lessentabel te kijken.

Uitgangspunten begroting 2020

Voorzitter
Jos Smit
jos.smit@o2g2.nl
Secretaris
Gerda Oedzes
g.oedzes@o2g2.nl

In oktober 2019 is er duidelijk of er geld over is wat gebruikt kan
worden voor onderwijsdoeleinden. Rond die tijd zal Arno met de MR
overleggen waar het geld aan uitgegeven kan worden. nog naar
een nieuwe lessentabel te kijken.

De CMR
De CMR is de centrale MR van het Zernike College en wordt bijeen
geroepen indien er over onderwerpen besloten moet worden die
alle vestigingen aangaan. De CMR is bijeengeroepen met de vraag
of er afgeweken mag worden in de reeds bestaande functiemix
procedure van 2013. De vorige rector van het Montessori
Vaklyceum heeft - tezamen met de MR - besloten dat er 2 nieuwe
LC-functies beschikbaar komen en dat hierop gesolliciteerd kan
worden. De CMR moet dit eerst goedkeuren.

