Uitnodiging en concept agenda
MR-vergadering Stedelijk Gymnasium
Dinsdag 11 mei vanaf 19.00 tot uiterlijk 21.00

(via deze link: Join Microsoft Teams Meeting)
Dinsdag 6 april
voorvergadering

Vrijdag 16 april

Dinsdag

Dinsdag

Verzending van de stukken.

20 april 16.00 uur

11 mei

(zie overzicht onderaan dit document)

PMR-vergadering

19.00 uur
MR vergadering

Actiepunten vorige vergadering en voorvergadering
Schoolleiding:
Nieuw voorstel jaaragenda
❑ Kijkt of het mogelijk is om mr-leden uit te nodigen als toehoorder bij de
sectievoorzittersvergadering over middenmanagement
❑ Checkt bij Hein of hij bij de diploma-uitrijking aanwezig kan en wil zijn
❑

Ouders
❑

Claudia en Jacqueline overleggen over communicatie verkiezingen ouders.

Leerlingen:
❑ Zorgen voor implementatie vertrouwensleerling
❑ Maria stuurt nog data waarop de leerlingen gaan stemmen voor leerlingengeleding
MR.
❑ Sturen het gedeelte over vrijheden en de klachtenprocedure in het leerlingenstatuut
per mail nog eens naar de rest van de MR
❑ organiseren verkiezingen voor de leerlingengeleding. Maria is aanspreekpunt.
❑ checkt of de map MR op de ELO nog voor leerlingen toegankelijk is.
Personeel:
❑ Marcel stuurt ons een telling van de onderwijsdagen.

Giacomo en Claudia organiseren verkiezingen voor de personeelsgeleding.
❑ Giacomo, Marcel, Maud en Gijs ondersteunen Jan Henk met de jaaragenda. Voor de
commissie der wijzen worden eventueel nog andere mensen benaderd.
❑ Max zorgt ervoor dat de agenda op de site komt.
❑ Max zoekt uit hoe de MR-notulen voor leerlingen toegankelijk worden.
❑

Afgerond:
•

Jan Henk stuurt een bericht in het weekbericht over de meldleerling.

Tijd

Onderwerp

Toelichting

Status

begin zonder schoolleiding
19.00

19.05

1

2

Verkiezingen MR

Formatieplan

Van Marjolein, Maria, Linde en
Christine lopen de termijnen af.
Korte update van de
verkiezingscommissies.
Bij de GMR lopen termijnen van
Christine en Max af.
PMR, leerlingengeleding en
oudergeleding delen mening.

I

I

Vervolg vergadering met schoolleiding vanaf 19.15
19.15

3

Opening en vaststelling
van de agenda

19.20

4

Vaststellen verslag

19.25

5

B

Conceptverslag treffen jullie bij de B
stukken. (stuk 1) Puur tekstuele
vorige vergadering en
wijzigingen graag via de mail naar
korte blik op de checklist
m.joles@sghaarlem.nl
hierboven
Hoe staat het met de
Maria en Jan Henk geven een
I
implementatie van de
update over de implementatie van
vertrouwensleerling?
de meldleerling.

19.30

6

formatieplan 21-22

Stuk 2:

M
•

19.40

8

jaaragenda school 21-22

Stuk 3:

B
•

19.50
20.00

Definitieve versie

break
9

jaarcijfers 2020

Stuk 4:

I
•

20.10

Schets. Uiteindelijke
versie wordt in juni
besloten

10

Verbouwing en
verhuizing

Vergelijking met
andere scholen

Stuk 5 met overzicht van:
• Welke locatie hebben
we voor ogen?
• Welke keuzes hangen
hieraan vast?
• Van welke stappen
van de omgeving zijn
we nog afhankelijk?

M

20.25

10

Steunlessen

Stuk 6 (met voorstel)

M

20.40

11

Voortgang schoolplan

Stuk 7: Update

I

20.45

12

Besluit over aangepaste
overgangsnormen

Stuk 8: voorstel

B

Vergadering gaat door zonder schoolleiding
20.50

12

Verdeling takenlijst en
deadlines, verkiezingen?

Uiterlijk

13

sluit

B

21.00
B=besluitvormend

M=meningsvormend

I=informatief

Te versturen stukken (deadline 16 april)
Schoolleiding:
• Schets formatieplan
• Voorstel jaaragenda 2021-22
• Jaarcijfers 2020 (vergeleken met de stichting)
• Update tijdelijke huisvestingsplannen (met de keuzes die daaruit voorvloeien)
• Voorstel steunlessen
• Update schoolplan
• Aangepaste overgangsnormen
Leerlingengeleding:
N.a.v actiepunt vorige vergadering:
• het gedeelte over vrijheden en de klachtenprocedure in het leerlingenstatuut

