Jaarverslag MR Leonardo 2014
Het verslag over het eerste half jaar van 2014 is opgesteld door Wim Dieker.
Het verslag over het tweede half jaar van 2014 is opgesteld door Erna Caspers.
Onderwerpen
- Belangrijkste onderwerp binnen de MR in het eerste afgelopen half jaar het nieuwe Taakbeleid, waarmee 2/3
van het personeel moest instemmen. Deze stemming verliep niet vlekkeloos en leidde tot een protest van de MR
bij de GMR en het CvB. De communicatie liet te wensen over en de procedure bleek niet goed doordacht. In
eerste instantie werd bekend gemaakt dat het taakbeleid was afgewezen, later kwam men hier op terug en werd
het nieuwe taakbeleid alsnog ingevoerd. Daarbij waren direct al aanpassingen nodig, omdat er een nieuw cao
werd afgesloten met ingang van augustus 2014.
- De afwezigheid van Jacqueline Terlingen, teamleider 1-2 Havo, leidde tot een discussie over de invulling van de
teams en de organisatie van de PR-activiteiten richting de basisscholen. De MR stemde in met een tijdelijke
oplossing voor het schooljaar 2014-2015, waarbij de vier teams werden samengevoegd tot drie teams en de PR
werd georganiseerd middels de tijdelijke aanstelling van een PR-coördinator (tevens brugklascoördinator) en vijf
ambassadeurs, personeelsleden die belast werden met de contacten met de basisscholen.
- De verplichte maatschappelijke stage werd afgeschaft en vervangen door een vrijwillige maatschappelijke stage.
- Vanaf 2014-2015 zal er een huiswerkinstituut binnen school werkzaam zijn; dit is een pilot van één jaar.
- Discussies over de rekentoets en het rekenonderwijs leidden tot een aanpassing in de modules en een afwijzing
van het toevoegen van een uur rekenonderwijs in 3 HAVO.
- De SL kondigde in september een wijziging in de procedure rond de inhaalproefwerken aan. Deze wijziging werd
later door de MR afgewezen.
- Vanuit het CvB stond de functiemix op de agenda. Hierover zal in 2015 nog richting personeel gecommuniceerd
worden.
Besluiten
Instemmingsbesluit
Instemmingsbesluit
Adviesbesluit – negatief
Instemmingsbesluit
Adviesbesluit - positief
Instemmingsbesluit
Adviesbesluit - positief
Adviesbesluit - positief
Instemmingsbesluit
Instemmingsbesluit
Instemmingsbesluit
Instemmingsbesluit
Niet-instemmingsbesluit
Adviesbesluit - positief

Formule overgangs- en revisievergadering
Aanpassing overgangsnormen VWO 1, 2, 3 (i.v.m. filosofie)
Organisatie schoolleiding
Verandering organisatie toetsen in 5 Atheneum
Evaluatie modules
Afschaffen verplichte en invoeren vrijwillige maatschappelijke stage
Verhoging vrijwillige ouderbijdrage
Samenwerking Lyceo (pilot huiswerkbegeleiding)
Aanpassing examenreglement VWO
Formatieplan
Aanpassing rekenonderwijs
Schoolgids
Proefwerk inhaalregeling
Wijziging pauzemoment derde klassen (i.v.m. sport)

MR-leden
In 2014 is er ten aanzien van de leden van de MR het nodige gebeurd.
Het DB werd vanaf augustus 2013 gevormd door Elian Romkema en Peter du Prie. Wim Dieker en Erna Caspers
waren afwezig (verlof en ziekte).
In januari 2014 ging Elian met zwangerschapsverlof. De oproep vanuit de MR aan het personeel voor tijdelijke
vervanging van de afwezige personeelsleden kreeg weinig respons. Mark Gritter was bereid tijdelijk de plek van
Elian in te nemen. Wim Dieker nam vanaf januari zijn taken weer op. Erna Caspers ging vanaf januari reintegreren. Robert moest afzien van deelname. Zijn vervangster Astrid Stallenberg trad na twee maanden terug.
Cissy Stoker, Wim Dieker, Peter du Prie en Nugah Shrestha gaven aan per september 2014 terug te treden.
Verkiezingen werden uitgeschreven voor de ouder- en leerlinggeleding. Voor de twee opengevallen plekken van
het personeel stelden twee personen zich beschikbaar, dus daar waren geen verkiezingen voor nodig.
Uiteindelijk werden de volgende personen gekozen:
Mark van Beijnen (ouder), Heidi Verhaar (ouder), Thomas de Jager (leerling), Jelger Walraven (personeel) en
Martijn Roep (personeel).
Sedert september 2014 is de samenstelling van de MR dus als volgt:
- Erna Caspers (personeelsgeleding), voorzitter
- Jelger Walraven (personeelsgeleding), secretaris
- Martijn Roep (personeelsgeleding; afgevaardigde naar GMR)
- Elian Romkema (personeelsgeleding; afgevaardigde naar GMR)
- Heidi Verhaar (ouder; afgevaardigde naar GMR)
- Mark van Beijnen (ouder; afgevaardigde naar OR)
- Eeke Welling (leerling)
- Thomas de Jager (leerling; tevens lid van de leerlingraad)
Tevens zijn er twee leerlingen van de leerlingraad bereid gevonden onze school te vertegenwoordigen in de GMR:
Sjors van Boheemen en Julian Steenkamp.
Helaas was Jelger Walraven genoodzaakt tijdelijk geen deel van de MR uit te maken en zocht de MR in december
2014 een vervanger.

