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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 verbouwing van de Helper Brink loopt op schema. In
week 15 is de welstandscommissie bij elkaar gekomen
i.v.m het dak. Er wordt minder glas, maar meer kunststof
gebruikt bij de constructie van het dak. Dit is door de
welstandscommissie goedgekeurd. De originele architect
zou hier nog bezwaar voor kunnen aantekenen. De
oplevering van de verbouwing staat gepland op 13/14 juli
2019.

Volgende MR-vergadering
20 mei 2019

- De vervlechting van Groningen Zuid. Alle werkgroepen
zijn bij elkaar geweest. Deze punten worden verzameld en
gaan naar de stuurgroep. Op 17 mei 2019 komen de
werkgroepen weer bij elkaar om te kijken naar de punten
die zijn voorgelegd.
- De rector informeert over het aantal aanmeldingen; 300
is het maximaal aan te plaatsen leerlingen.

Vanuit de geledingen
Vanuit de verschillende geledingen is er gesproken over de
volgende onderwerpen:
- De toners van de kopieerapparaten zijn tot ergernis vaak
op en dan is er geen voorraad beschikbaar; waarom geen
voorraad? De rector maakt hiervan een actiepunt
- De bouwplannen worden voor de leerlingen inzichtelijk
gemaakt. De Leerling geleding pakt dit op en doet een
voorstel voor in de mentorles.
- De bovenbouwdocenten zien graag een andere invulling
van de huidige begeleidingsles(BG). Dit wordt opgepakt
door de teamleiders.
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Jaarrekening 2018
In de jaarrekening is een overschot van ruim 200.000 euro terug te
zien. De vraag is wat er met dit geld gaat gebeuren. De rector
geeft aan dat het overschot in het weerstandsvermogen van o2g2
wordt opgenomen .

Ouderbijdrage 2019-2020
Volgende MR-vergadering
20 mei 2019

De ouderbijdrage is met 10 euro in het schooljaar 2019-2020 verhoogd.
Dit heeft te maken met een prijsstijging in de vervoerskosten voor diverse
activiteiten, daarom is de ouderbijdrage verhoogd. De oudergeleding
heeft positief met het voorstel ingestemd.

Het schoolondersteuningsprofiel
Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het
schoolondersteuningsprofiel. Hierin legt het schoolbestuur vast welke
ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van
de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en
schoolbestuur, en borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al
heeft. Leraren, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het
schoolondersteuningsprofiel via de Medezeggenschapsraad van de
school. Het huidige schoolondersteuningsplan blijft ongewijzigd

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 positief ingestemd.

Aanpassingen lessentabel; bedrijfseconomie
Het voorstel is om het vak bedrijfseconomie in het schooljaar 20192020 te schrappen i.v.m. de 4 aanmeldingen. De rector geeft aan
dat deze beslissing alleen geldt voor het komende schooljaar. De
MR heeft bij de aanpassing van de lessentabel een
adviesbevoegdheid en heeft een positief advies uitgesproken.
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Herkansingsprocedure jaar 3 t/m 6
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal het aantal herkansingen voor
jaar 3 t/m worden gereduceerd. De MR heeft met het voorstel
positief ingestemd.

