Notulen
Medezeggenschapsraad Wolfert van Borselen Scholengroep
Aanwezig: Maria van Sorgen, Dennis Verbeek, Errol Ertugruloglu, Freek Groeneweg,
Ingeborg Nefkens, Inger de Wit, Moos Crebolder, Randy Middendorp, René Campo,
Rob Fens, Peter Wind, Willemijn Lamoré, Matthijs Ruitenberg, Youssef Benabou,
Stijn Hersbach, Maarten van Gulik, Veerle Naudts, Sascha van Hoorn,
Aleksandra de Jong, Nick van Bennekom, Margriet van Rooij.
MR-vergadering, d.d.:
Aanvang:
Locatie:

11 oktober 2017
19.30u.
Wolfert Lyceum, De Zijde 5, 2662 EB Bergschenhoek

1. Agendapunten vaststellen
De voorzitter opent de vergadering en de agendapunten worden vastgesteld.
- Reacties GUTS worden verschoven naar de volgende vergadering
- 6b over Wolfert Tweetalig is verschoven naar de volgende vergadering
- 6d over Wolfert Lyceum wordt toegevoegd
2. Scholing MR leden
Leerlingen kunnen terecht bij het LAKS
Personeel en ouders kunnen een cursus volgen bij de AOB
Aanmelden kan via Freek Groeneweg
3. Werkgroepen
Communicatie / ICT / Personeel / Financiën / Verkiezingen /GUTS
Verkiezingen: Er zijn brieven verzonden met de uitnodiging zich candidaat te stellen,
voor zowel personeel als leerlingen.
In aanwezigheid van de directie
4. Notulen
Er zijn geen notulen te bespreken.
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5. MR Huishoudelijk reglement (artikel 11 lid 2 gewijzigd) ter instemming
Er wordt unaniem ingestemd.
6. Bevorderingsnormen ter instemming
6a: Nick v. Bennekom verteld over visie en draagvlak. De instroom is gehalveerd, dit is
een enorme tik voor de school. Er is onzekerheid over de nieuwbouw, onder andere
over de oplevering.
Het team geeft in een bijeenkomst op 9 oktober aan visie te missen, het MT herkent dit.
Er zijn veel wisselingen in het team. Het doel bleef prioriteit in plaats van het onderwijs
van vandaag en morgen. De implementatie van de mavo vanaf 2014 is niet goed
verlopen.
Na het inspectiebezoek zijn de droombeelden losgelaten, de school richt zich nu eerst
op het primaire proces. We hebben focus gemist, te veel zaken geprobeerd in stand te
houden zonder daarin te faciliteren en te investeren in het team.
De nieuwe onderwijskundige visie richt zich bij vmbo b/k op grafisch en voeding waarbij
beweging een belangrijke ontwikkelingstak is.
De mavo richt zich op ambitieklassen.
Richting personeel wordt er op korte termijn gestart met een dagstart.
Op lange termijn gaan met behulp van het nieuwe schoolplan
De relatie tussen en MT en team wordt verbeterd. Ouders en leerlingen moeten deze
verbeteringen gaan herkennen.
Er is externe hulp ingeschakeld om deze processen te begeleiden.
Er is geen PAR vergadering geweest, er kan daarom niet ingestemd worden met de
bevorderingsnormen.
6c: Wolfert Dalton
De code van de VO-raad wordt aangehouden. Hierin is geen toetsingscommissie
opgenomen. In de normen kun je nu opstromen met 3 x 5,5. Dat is riskant voor de
slagingskans van de leerlingen op het hogere niveau. Echter zijn er tot op heden geen
rare gevallen hierover bekend.
7. Schoolgids ter instemming ouders en leerlingen
Er zijn diverse opmerkingen;
WT: p.27 schoolfee is niet correct
WP: p.6 project based learning is niet meer actueel
WR: p.18 lesrooster klopt niet
p.26 er is geen leerlingenraad
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p.27 Jane Forrest is nog opgenomen
De foto op de titelpagina is verouderd.
Instemming kan nog niet verleend worden.
8. Leefregels (met bijgehouden wijzigingen) ter informatie
Wolfert Lyceum:
Mag een leerling kort van tevoren zijn inschrijving wijzigen? Dat mag, zolang ze zich
maar ergens ingeschreven hebben.
De tekst en stijl van het document is niet consistent. Er zal een nieuwe versie worden
aangeleverd.
Wolfert PRO:
Men mag niet roken op het schoolplein mag niet, er direct buiten wel. Dit roept
vraagtekens op omdat bezoekers langs deze rokers moeten om de school te kunnen
bereiken.
9. Vakantieregeling 18-19 ter advies gehele MR
Goede vrijdag moet er gewerkt worden om twee weken meivakantie te kunnen geven.
Positief advies.
10. Nieuwe verdeling functiemix ter instemming
Het is mogelijk LD functies beschikbaar te stellen voor de tweedegraads docenten. Het
is aan de locatiedirectie om hierover een besluit te nemen.
De PMR stemt unaniem in.
11. Financieel overzicht ter informatie
Het was een goed jaar.
De 10% weerstandsvermogen komt voor de scholengroep in beeld. Dit geldt nog niet
voor BOOR VO.
De risico’s voor de Wolfert zijn:
- Hypotheken in Lansingerland, Wolfert Lyceum en Wolfert PRO
- Instroom leerlingen in ISK en RISS
Advies is daarom een hoger weerstandsvermogen aan te houden.
Van Dijk educatie zal in gebreke worden gesteld wegens de wanorde in de levering van
lesmethodes.
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Wolfert Tweetalig heeft een negatief resultaat gerealiseerd doordat activiteiten en
nascholing buiten begroting zijn gegaan.
Door pensionering en betere vulling lesuren zal dit verbeteren.
De summerschool levert uiteindelijk een kleine plus op door subsidie.
Wolfert Lyceum heeft een groot verschil in de baten. De oude reizen staan nog op de
balans, deze lopen weg tegen de lasten.
12. Rondvraag
Leerling1:
Lopen tijdens daltonuren: vragen aan locatiedirectie Wolfert Dalton.
Leerling2:
Er zijn veel te weinig stoelen in het nieuwe pand van Wolfert RISS. Rob
zal dit bespreken met locatiedirectie.
Personeel1: Communicatie omtrent casus KCV/CKV op Wolfert Lyceum laat te wensen
over.
Personeel2: Er zijn zorgen over het vertrek van de roostermaker op Wolfert Dalton.
Is er een zittingstermijn voor leden van de par? Daarin kan per par anders
worden besloten.
Personeel3: Het ontbreken van stoelen op de RISS is urgent.
13. Afronding, locatie en tijd volgende bijeenkomst
De voorzitter sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 15
november 2017, om 19.30, in afwezigheid van de directie. Plaats: Wolfert Dalton,
Argonautenweg 55.

14. Sluiting
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