Notulen
Medezeggenschapsraad Wolfert van Borselen Scholengroep

Aanwezig: Maria van Sorgen, Dennis Verbeek, Errol Ertugruloglu, Freek Groeneweg,
Ingeborg Nefkens, Inger de Wit, Jan de Jager, Moos Crebolder, Randy Middendorp,
René Campo, Rob Fens, Peter Wind, Willemijn Lamoré
MR-vergadering, d.d.:
Aanvang:
Locatie:

21 maart 2017
19.30u.
Wolfert Lyceum, De Zijde 5, 2662 EB Bergschenhoek

1. Agendapunten vaststellen
De voorzitter opent de vergadering en de agendapunten worden vastgesteld.
2. Werkgroepen
Communicatie / ICT / Personeel / Financiën / Verkiezingen /GUTS [Gedifferentieerd
Uitdagen van Talent op School]
Verkiezingen: Er zijn brieven verzonden met de uitnodiging zich kandidaat te stellen,
voor zowel personeel als leerlingen.
Financiën: Voor leerlingen die lid zijn of worden van de MR zal een vrijwilligersvergoeding van 20 euro betaald worden. Dit zal in het nieuwe huishoudelijk reglement
moeten worden opgenomen, maar wordt voorlopig al informeel ingestemd.
GUTS: Komende MR-vergadering, in afwezigheid van de directie, zal worden gewijd
aan het GUTS-project.

3. a. MR planning 2017-2018
De MR planning voor het komende schooljaar dient per locatie afgestemd te worden,
door de betreffende PAR-en, opdat het beleid zo concreet mogelijk bepaald kan
worden.
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3b. Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is tot april 2018 van toepassing, dan zal er een nieuw
reglement vastgelegd worden.
In aanwezigheid van de directie
4. Notulen 22-2-17

De notulen van 22 februari 2017 worden inhoudelijk goedgekeurd, maar er wordt
voorgesteld deze een neutraler vorm te geven, en waar mogelijk geanonimiseerd. In het
vervolg zullen zij dan ook op de website van de scholengroep gepubliceerd kunnen
worden. De notulen van februari, met het nieuwe formaat, zullen volgende vergadering
weer besproken worden.

5. Leefregels ter instemming
Wordt geconstateerd dat de opmerkingen van de MR in de nieuwe versie van de
leefregels zijn verwerkt: de MR stemt in met de leefgerels. Tussentijdse wijzigingen
mogen met de MR-leden van de betreffende locatie afgesproken worden.

6. Jaarverslag ter informatie
Alle verzoeken en observaties van de MR zijn in het jaarverslag opgenomen.
Veel typo’s en spelfouten zijn weggehaald.
De vraag wordt gesteld waar “Opleiding en Onderzoek” zijn ondergebracht.
Dat is onder de noemer “Overige inkomsten”.
Ook wordt gevraagd hoeveel leerlingen er in Wolfert Tweetalig overgaan met een
zeven, en hoeveel er onder zitten.

7. Stand van zaken nieuwbouw
Over de nieuwbouw van Wolfert Dalton wordt veel en vaak vergaderd maar nu is het
zaak om te starten met de bouw. Streefdatum 2021 is te ver in de toekomst: het zou
sneller moeten kunnen.
Voor de RISS [Rotterdam International Secondary School] moet op zeer korte termijn
een tijdelijke noodoplossing komen, in afwachting van de “Internationale Campus” voor
zowel RISS als de Blijberg. Nieuwe leerlingen worden voorlopig op een wachtlijst gezet.
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Voor Wolfert Pro is al een architect gevonden, over drie weken zal bekend gemaakt
worden wie dat is. Ook hier is haast geboden.
Wolfert Lyceum lijdt ook aan ruimtegebruik. Er zal een gebouw naast het huidige
schoolgebouw een nieuw gebouw komen, dankzij het feit dat het bestemmingsplan is
gewijzigd door de gemeente.

8. Rondvraag
Aanmeldingen zijn heel goed bij RISS, bij Wolfert College valt iets tegen met 190
aanmeldingen, maar er komt een extra ISK klas [Internationale Schakelklas], bij Wolfert
Dalton vallen de aanmeldingen tegen, maar er komt nog een tweede ronde. Bij Wolfert
PRO zijn er 50 aanmeldingen in plaats van de gebruikelijke 120. Bij Wolfert Tweetalig
zijn de aanmeldingen goed.
Wordt geïnformeerd naar de toelatingsprocedure Wolfert Tweetalig. Daar zijn de laatste
jaren problemen mee: er schijnt verwarring te ontstaan door de begrippen toelaatbaar
en toegelaten. De suggestie wordt geopperd om de informatie zowel telefonisch als via
email aan de kandidaten te doen toekomen.
Wat is de rol van de MR in bouwprocessen: inspraak of adviesrecht? Er wordt
gesuggereerd een groep voor nieuwbouw in het leven te roepen, op schoolniveau.
Wordt verzocht ten tijde van de volgende vergadering een update over inschrijvingen te
geven, en de consequenties daarvan.

9. Afronding, locatie en tijd volgende bijeenkomst
Om 21.45 sluit de voorzitter de vergadering. Volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op
19 april 2017, om 19.30, in afwezigheid van de directie. Plaats: Wolfert Tweetalig,
Bentincklaan 280.
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