Agenda vMR Marecollege
vergadering 28 januari 2021, 18.30 - 20.00 uur via ZOOM
Tijd
18.30
18.33

Punt

18.35

3.

18.55
19.10
19.20

4.
5.
6.

19.30

7.

19.40

8.

20.00
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Inhoud
Welkom, opening en agenda
Notulen dd. 12 november 2020
Corona gerelateerde zaken waaronder:
• Verplichting voor 1,5 m afstand
• Spreiding CE
• Verkorting lesduur online lessen ?
Beleidsjaarplan: tussentijdse evaluatie
Veiligheidsplan en RI & E
Rooster vakantie- en roostervrijedagen en
ontwikkeltijd
Rondvraag en mededelingen uit de
geledingen:
- Directie
- Leerlingen
- Ouders
- Docenten
Initiatiefvoorstel van de leerlinggeleding tot
aanpassing van het leerlingreglement:
• Wijziging SE-inrichting
• Dragen oortjes tijdens de lessen
Sluiting
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NB: t.a.v. de invoering van het 70 minuten rooster plannen we een separate vergadering in
voor de voorjaarsvakantie.
Hieronder een korte toelichting.
Punt 3: De schoolleiding zal een notitie voorbereiden.
Punt 4: De schoolleiding bereidt een “update” voor.
Punt 5: Dit punt is doorgeschoven na de vorige vergadering. De rector zal een update geven.
Het onderwerp ligt ter instemming voor.
Punt 6: De schoolleiding zal een eerste voorstel voor de indeling van vakantie- en
roostervrijedagen ter bespreking voorleggen. Vorige jaren leidde dit nog wel eens tot
discussies. In deze vergadering ligt het onderwerp ter bespreking voor. De schoolleiding kan
vervolgens adviezen vanuit de vMR meenemen in een voorgenomen besluit. In de volgende
vergadering wordt een definitieve planning ter instemming aangeboden.
Punt 7 Rondvraag en mededelingen:
• De directie zal in ieder geval een terugkoppeling over het verloop van de “open dag”.
• Daarnaast zal kort worden stil gestaan bij de inrichting van de docentwerkplekken.
De schoolleiding zal de vergadering verlaten.
Punt 8: de leerlinggeleding heeft 2 voorstellen voorbereid voor wat betreft de SE-inrichting en
het dragen van oortjes tijdens de lessen. De leerlinggeleding maakt hiermee gebruik van het
initiatiefrecht dat de Wet Medezeggenschap op Scholen biedt. Het is de bedoeling dat we na
intern overleg het onderwerp als initiatiefvoorstel voorleggen aan de schoolleiding. Het is aan
de schoolleiding om hierover een besluit te nemen. Eventuele wijzigingen op deze
voorstellen zouden opnieuw met de vMR moeten worden besproken.

