Verslag van de vergadering van de GMR, 17 juli 2018
Aanwezig: Afie Werkman, Roelof Koopmans (vooroverleg), Dualeh Muhuyadin, Pieter van Loe, David
Pijpaert, Mark van Essen (voorzitter), Nathalie van Wagensveld (secretaris), Tom Wolbert, Martijn Hendriks (vooroverleg), Jeannet Bos, Henk Wind, Bianca Geerts, Natasja Timmerman, Deirdre de Jonge, Peter de Visser (PdV) (directeur-bestuurder), Doro van Koningsveld (DvK) (directeur Onderwijs & Personeel)

1.

Mededelingen

2.

Ter vaststelling

2.1
Conceptverslag GMR 26 juni 2018 en actie-/aandachtspunten
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.2
Aangepaste jaarplanning GMR 2018
Jaarplanning GMR t/m december 2018:
 18 september: studiedag GMR, aansluitend eerste GMR vergadering
 16 oktober: vervalt
 20 november: wordt 13 november
 18 december: ongewijzigd
Toevoegen aan agenda 18 september: jaarplanning GMR 2019, activiteitenplan GMR 2018-2019
en rooster van aftreden GMR.
3.

Ter instemming

3.1
Leerlingenstatuut 2018-2020
De GMR heeft geen vragen of opmerkingen.
3.2
Aanwezigheid en verlof (verlofboekje)
DvK: de afspraken die nu al gelden, zijn op papier gezet in dit verlofboekje. De GMR geeft aan
dat er afspraken in staan die niet kloppen. Direct na de zomervakantie wordt een afspraak
tussen DvK, Van Essen en Van Wagensveld gepland om dit door te nemen.
4.

Ter bespreking

4.1
Voorstel werkdrukverlaging (n.a.v. enquête)
Dit onderwerp is tijdens de vergadering niet besproken.
4.2
Uitkomsten enquête roken
Afgesproken is dat de leerlingen samen met PdV een beleidsplan uit gaan werken om per
schooljaar 2019-2020 een rookvrije school te zijn. Zij zullen hiervoor ook verbinding zoeken
met leerlingen die in de groep leerlingenparticipatie zitten. Per januari 2020 is het verplicht
een rookvrije school te zijn. Na de zomervakantie wordt een afspraak tussen de leerlingen
GMR en PdV gepland.
4.3
Toepassing overgangsregels in rapportvergaderingen
 GMR: tijdens de afgelopen overgangsvergaderingen bleek dat de overgangsregeling niet
altijd duidelijk is voor iedereen of dat er mogelijkheden zijn die niet bij iedereen bekend
zijn. Voorbeelden: voor de bovenbouw: een leerling die op basis van de overgangsregels
niet over is, maar de mogelijkheid krijgt voor een aantal vakken wel over te gaan en voor
een aantal vakken te blijven zitten; voor de onderbouw: de mogelijkheid om onvoldoendes van bepaalde vakken niet mee te laten tellen. De GMR vindt het goed om de overgangsregels voor leerlingen persoonlijk te maken, maar de regels en mogelijkheden moe-
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ten wel duidelijk en bekend zijn, zodat de mentoren dit voor hun leerlingen voor de overgangsvergaderingen goed voor kunnen bereiden.
PdV: eigenlijk willen we niet meer dat leerlingen blijven zitten; één van de doelen van het
sectorakkoord is ook dat landelijk het zittenblijven wordt teruggedrongen. Dit onderwerp
moet breder getrokken worden; ook het beleid en de visie op toetsen moet hierin worden
meegenomen. PdV bespreekt dit onderwerp ook met de secties: waarom toetsen we zoals we toetsen, wat is hun visie op toetsen en worden leerlingen hierbij betrokken. Hoe
kunnen we bereiken dat toetsen iets betekenen voor het leerproces van de leerlingen. In
de overgangsregels moet ook de manier van toetsen, pta’s, etc. worden meegenomen.
Voor pta’s: wat is de goede manier om leerlingen voor te bereiden op het examen. In deze
brede discussie kan ook de werkdruk van docenten meegenomen worden, manier van
toetsen, aantal toetsen, nakijken, etc. De insteek is om vanuit een aantal invalshoeken de
onderwerpen zittenblijven, toetsen, pta’s breed tegen het licht te houden. Ook leerlingen
worden hierbij betrokken.
GMR: rond april kijken leerlingen en docenten naar de overgangsregels; waar hebben ze
dan houvast aan? PdV: in november gaan we bekijken wat de overgangsregels betekenen
voor leerlingen; we bekijken dit vanuit het perspectief van de leerlingen; wat is voor de
leerlingen van belang. Voor de kerstvakantie wordt beleid opgesteld.

In combinatie met agendapunt 4.3:
 Je zou er ook voor kunnen kiezen de laatste toetsweek eerder te plannen. De laatste weken kunnen leerlingen die dat nodig hebben dan inzetten om de stof bij te werken zodat
ze toch over kunnen gaan. Andere leerlingen, die al overgaan, kunnen daarbij ondersteunen. Wolbert neemt het initiatief om samen met alle personeelsleden in de GMR hier een
uitgangs-/bespreekdocument voor op te stellen. Voor het onderwerp zittenblijven is een
uitgangsdocument beschikbaar, dat kan hierbij betrokken worden. In een vroegtijdig stadium moeten de GMR leerlingen hier ook bij betrokken worden en in een later stadium de
leerlingen van de leerlingenparticipatiegroep.
4.4
Invulling laatste schoolweken
 De GMR is er verbaasd over dat in de laatste schoolweken in het Lyceum nog gewoon les
wordt gegeven. De onderbouw van het Lyceum heeft tot en met donderdag 19 juli gewoon les. Vanaf 9 juli zouden geen lessen meer worden gegeven, dit is ook als notitie opgenomen in de actielijst van de GMR.
 DvK heeft dit besproken met het Lyceum, maar er bleek geen alternatief programma opgesteld te zijn. De afspraak was dat in de laatste schoolweek geen lessen meer zouden
worden gegeven, maar dat in deze week activiteiten zouden worden gepland. Als er geen
activiteiten gepland waren, dan zou gewoon les worden gegeven. De GMR geeft aan dat
dit niet zo in de school is gecommuniceerd. Het is van belang om te onderzoeken (teams,
leco’s) waarom dit in het Lyceum niet goed is gegaan, zodat daarvan geleerd kan worden.
Het uitgangspunt was dat na 9 juli geen lessen meer zouden worden gegeven.
 GMR: andere scholen houden zich niet altijd aan de 189 onderwijsdagen; kan Stad & Esch
hier niet soepeler mee omgaan? PdV/DvK: de wet gaat uit van de geplande onderwijstijd
en de ambitie van PdV en DvK is om de geplande onderwijstijd ook te realiseren.
5.

Ter informatie

2.1
Aangepast document Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB)
Het aangepaste document is afgestemd met de ouders in de GMR en is akkoord. Het aangepaste document met de schoolkosten wordt nog op de schoolwiki geplaatst.
6.
Mededelingen directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en Personeel
Geen mededelingen deze vergadering.
7.
Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
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Besluitenvergadering
1.
Leerlingenstatuut 2018-2020 (I-L)
De leerlingen in de GMR stemmen in met het leerlingenstatuut 2018-2010.
2.
Aanwezigheid en verlof (verlofboekje) (I-P)
De personeelsgeleding van de GMR geeft op dit moment geen instemming op dit document.
GMR en Van Koningsveld hebben afgesproken dat in de tweede schoolweek een afspraak
wordt gepland met leden van de PGMR en Van Koningsveld om de inhoud van dit document
af te stemmen.
Diana Stol
ambtelijk secretaris GMR
juli 2018

Besluiten GMR 2018
Datum
12-032018

Besluit
Bestuurlijk formatieplan 2018

12-032018
12-032018

Jaarplanner 2 helft schooljaar
2017-2018
Vakantieregeling 2018-2019

29-052018
29-052018
26-062018

Lessentabellen 2018-2019

26-062018

Vrijwillige ouderbijdrage (VOB)
2018-2019

26-062018
13-072018

Examenreglement Stad & Esch

e

Instemming/Advies
I
De GMR stemt in met dit document als de wijzigingen,
die in de vergadering zijn besproken, in dit document
worden verwerkt.
I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt unaniem in.
A

I

De GMR geeft een unaniem positief advies als de
voorgestelde roostervrije dag wordt verplaatst van
dinsdag 11 juni naar dinsdag 23 april. Dinsdag 11 juni is
geen geschikte dag omdat dit te kort voor de examens
is.
De GMR stemt in met de lessentabellen 2018-2019.

Loopbaan voor docenten (LC/LD I
procedure
Organisatiedagen 2018-2019
I-P

Leerlingenstatuut 2018-2020
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De personeelsgeleding stemt in met de nieuwe procedure LC/LD docenten
De personeelsgeleding stemt unaniem in met de organisatiedagen 2018-2019. Voor de deelschool VSO
wordt het amendement voor de organisatiedagen
toegepast; de organisatiedagen van het VSO lopen
dus niet helemaal gelijk aan die van de andere deelscholen van Stad & Esch. Consequentie voor het VSO
is dat op de dagen dat daar lesgegeven wordt en de
rest van Stad & Esch een organisatiedag heeft, de leerlingen VSO geen praktijkvakken kunnen volgen.
I-O De oudergeleding van de GMR stemt in met het bedrag dat staat vermeld voor de VOB. De opzet van het
document moet transparanter, zodat uit dit document
en uit de communicatie naar ouders duidelijk blijkt dat
excursies en schoolreizen ook onder de VOB vallen.
I
De GMR stemt unaniem in met de aanpassingen in het
examenreglement Stad & Esch.
I-L De leerlingen in de GMR stemmen in met het leerlingenstatuut 2018-2020.
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