Medezeggenschapsraad Wolfert van Borselen Scholengroep
Notulen 23/05/2017
Aanwezig: Maria van Sorgen, voorzitter, Dennis Verbeek, Errol Ertugruloglu, Freek
Groeneweg, Ingeborg Nefkens, Jan de Jager, Matthijs Ruitenberg, Randy Middendorp,
René Campo, Robert de Bruin, Rob Fens, Stijn Hersbach, Veerle Naudts, Willemijn
Lamoré, Mara Groenewegen
MR-vergadering, d.d.: 23-05-2017
Aanvang: 19.30u. Locatie: Wolfert College, Walenburgerweg 130

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: Aanvankelijk scheen het dat er zich net zoveel kandidaten hadden
aangediend als posities, waardoor er geen daadwerkelijke verkiezingen gehouden
zouden worden. Dit bleek echter het gevolg van een technische fout, meer kandidaten
hadden zich aangemeld. [Voor wat betreft de personeelsgeleding is dit inmiddels
opgelost, voor de leerlingengeleding worden alsnog verkiezingen gehouden]
GUTS: De werkgroep zal verder vergaderen zodra het verslag van de ICLONpresentatie van de april MR-vergadering gereed is.
Vergadering in aanwezigheid van directie
3. Notulen
De notulen van de vergadering van 21 maart worden geratificeerd.
De directie biedt een kort overzicht van de stand van zaken betreffende aanmeldingen
voor het komend schooljaar.
WC (Wolfert College) 139 aanmeldingen, 5 meer dan verleden jaar. Tot. 699 leerlingen
WD (Wolfert Dalton) 105 aanmeldingen, lichte krimp, van 763 naar 716 leerlingen
WL (Wolfert Lyceum) 121 aanmeldingen, van 925 naar 958 leerlingen
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WP (Wolfert Pro) 39 aanmeldingen, krimp, van 467 naar 376
WT (Wolfert Tweetalig) 215 aanmeldingen, van 1179 naar 1272 leerlingen
mede dankzij ISK (Internationale Schakelklas) stroom
RISS (Rotterdam International Secondary School) van 282 naar 300 leerlingen,
waarschijnlijk veel meer want de inschrijving is nog steeds gaande
4. Vergaderdata volgend schooljaar
De vergaderdata van het komend schooljaar worden vastgesteld. [zie bijl.]

5. Promotienormen RISS Foundation course
Er wordt ingestemd met de nieuwe promotienormen van de RISS Foundation Course.
6. RISS Staff Survey Report
Het rapport over personeelstevredenheid van de RISS is verschillend van dat van de
andere scholen van de scholengroep. Het wordt door een internationaal bedrijf verzorgd
en hanteert andere criteria en parameters dan die van Nederlandse scholen. Het
document moet o.a. gebruikt worden voor de heraccreditatie van de school.
Wordt gevraagd of de resultaten goed of slecht gevonden kunnen worden, en waarmee
ze vergelijkbaar zouden zijn. De resultaten zien er zorgelijk uit.
Directie vindt dat men eigenlijk andere, betere resultaten zou verwachten, er zijn
ongetwijfeld verbeterpunten. Dit onderzoek zou men moeten vergelijken met een
soortgelijk onderzoek op andere Internationale scholen. Er komt op RISS bovendien
een nieuw hoofd, met ingang van het nieuwe schooljaar: Mónica Gilbert-Sáez.

7. Formatieplan
Observaties over het formatieplan:
WC: de punten op pagina 4 zouden genummerd moeten zijn.
WT: geen opmerkingen of vragen.
RISS: geen opmerkingen. Het huidige schoolhoofd geeft ook lessen, maar dat zal
volgend jaar niet meer gebeuren.
WD: Bij WD is er een aantal onduidelijkheden. In de bovenbouw worden 6 daltonuren
vermeld, terwijl dat er 7 waren, wat is de reden hiervoor? Ook zijn bepaalde taakuren
niet opgenomen, bijvoorbeeld het decanaat. Dit zijn enkele voorbeelden van een reeks

2

zaken die aangepast dienen te worden. De MR zal een lijst met observaties aan de
directie doen toekomen.
WL: geen opmerkingen of vragen.
WP: Bij het bestuderen van de lessentabel valt op dat er wijzigingen zijn die niet terug
te vinden zijn. Vakken met een Engelse naam zijn verdwenen, Geography, Biology,
History. Technologie verdwijnt helemaal, Dienstverleningen en Producten, Frans
verdwijnt. Het aantal aan te bieden uren verandert. Meer toelichting is wenselijk.
Beleidswijzigingen zijn noodzakelijk om de krimp tegen te gaan, maar er is bovendien
een grondige interne analyse nodig, om de sfeer te verbeteren en tot een visie te
komen van wat men wil bereiken.
Er wordt niet met het formatieplan ingestemd.

8. Rondvraag
Update nieuwbouw: Voor RISS is een extra pand gevonden, met terrein en zonder
bestemming. Het bevindt zich achter het gebouw van de Montessorischool. Een
voormalig bedrijfsgebouw van het spooronderhoud. Het is aan de school toegezegd. In
een eerste etappe zullen er zeven lokalen gereedgemaakt worden, in een tweede
etappe de rest van het gebouw. RISS zal dan ook geen lokalen van WT meer
gebruiken, WT heeft die lokalen bovendien zelf nodig vanwege de eigen groei.
Het uiteindelijke doel is de Internationale Campus, door fusie van de Blijberg school met
de RISS, een zgn. K-12 school (Kindergarten to Grade 12).
Wat betreft WD is er nog altijd onenigheid met de gemeente. De gemeente wil slopen
en de school in noodhuisvesting plaatsen tot het nieuwe gebouw gereed is. De school
wil niet slopen maar in etappes verbouwen.
WP heeft een team docenten die met de architecten van het bedrijf cepezed gaan
brainstormen om te zien hoe het nieuwe schoolgebouw eruit zou moeten zien.
Voor WL komt er een uitbreiding naast het huidige pand, met een aanvullende
gemeentelijke garantie om de hypotheeklasten te drukken.
Vraag: Hoe zit het met de roosterproblematiek? Zou het mogelijk zijn om de knowhow
te delen tussen de locaties?
Elke school heeft zijn eigen problematiek, veel dingen zijn schoolspecifiek, dat maakt
het moeilijk om dezelfde software te gebruiken. Op andere niveaus zijn er veel dingen
die gedeeld kunnen worden.
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9. Afronding, locatie en tijd volgende bijeenkomst
Om 22.00 sluit de voorzitter de vergadering. Volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op
20 juni 2017, in HOTSPOT HUTSPOT, Lombardije, Guido Gezelleweg 22 TO, 3076 EB
Rotterdam. Inloop 18.00 - 18.30
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