Notulen Schoolraad ISG Arcus
Datum:13-02-2019 Tijd: 19.30 uur

Aanwezig:

M.k.a.:
Voorzitter:
Notulant:
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Locatie: ISG Arcus (1.81)

Dhr. T. Fahner, mevr. M. van den Haspel, dhr. K. Hoogvorst, mevr. H. Horlings,
dhr. A. Krikke, dhr. C.H.A. de Kruijk, mevr. A. Laurense, mevr. E.H. Meints – Lahuis,
mevr. J. Neslo, dhr. A. Prins en mevr. M. Roelofs.
Mevr. M. Dumartin, mevr. L. van Midden en mevr. L. Vredeveld.
Dhr. A. Krikke
Dhr. L.J. de Vries

Opening door mevr. H. Horlings over ongebonden zijn en menselijk geluk.
De voorzitter heet de nieuwe vertegenwoordiger van de oudergeleding, Arjan Prins, van harte
welkom. We stellen ons aan elkaar voor.
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Vaststelling c.q. wijziging van de agenda
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Verslag van de vergadering van de schoolraad d.d. 28 november 2018

(bijlage)

3.1 Verslaglegging: ongewijzigd goedgekeurd.
3.2 Naar aanleiding van:
Geen punten.
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Mededelingen en ingekomen stukken
Geen punten.
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Verslagen en mededelingen van en vragen aan:
5.1 MR – Oudergeleding.
De gezamenlijke ouderavond wordt op de rol gezet vanuit de oudergeleding van Arcus.
I.v.m. het ontbreken van de ouderraad bij SGL en Rietlanden is een gezamenlijke ouderraad
nog niet te realiseren. Er zijn wel individuele ouders van de andere scholen in beeld, die mee
willen praten en denken. Eerst zal duidelijk moeten zijn wat wij willen, geeft de ouderraad
aan.
De voorzitter van de MR merkt op dat ouders die (nog) geen lid zijn van een ouderraad ook
als toehoorder aanwezig kunnen zijn.
De rector van Arcus zegt dat de clusterraad havo/vwo graag vertegenwoordigers van zowel
ouderraad als leerlingenraad uitnodigt voor de volgende vergadering.
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5.2 MR – Leerlinggeleding.
Omdat veel leden van de leerlingenraad inmiddels van school zijn, is de spoeling voor de
gezamenlijke leerlingenraad dun.
Er wordt een conferentie voor aspirant-leden en bestaande leden georganiseerd i.s.m. de
afdelingsleider van de bovenbouw technasium/vwo van de SGL.
De leerlingenraad van Arcus heeft een nieuwe begeleider, dhr. P. Hoekstra.
5.3 MR – Personeelsgeleding.
Op diverse gebieden, m.n. personeelsbeleid, wordt uitgebreid gesproken richting de
Campus. Er is contact met PZ om zaken in kaart te brengen en voorstellen te formuleren.

5.4 Directie en schoolleiding.
Er is gesproken over de planning van allerlei zaken zoals boekenlijsten en pta’s. Een goede
(jaar)planning geeft meer duidelijkheid en rust.
Er is gesproken over de 50 uur werkdrukvermindering. Die moet gefinancierd worden vanuit
de eigen middelen. Dus een sigaar uit eigen doos. De PMR heeft de schoolleiding verzocht
om met een plan te komen voor werkdrukvermindering. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht
aan alleen invallen binnen het eigen team /de eigen (onderbouw) afdeling.
De PMR vraagt om de begroting van 2019-2020. De rector geeft aan dat deze begroting
binnen 2 kalenderjaren (5/7 en 7/7) valt. Er zal overleg gevoerd worden door de rector met
de PMR over dit onderwerp.
Het aantal aanmeldingen valt nu tegen: 151 leerlingen voor de komende cursus tegen 217
leerlingen voor de vorige cursus op hetzelfde moment in de aanmeldprocedure. Dit zit vooral
in verschillen bij het vmbo. De SGL heeft een kleine krimp en De Rietlanden is gelijk
gebleven. De uitstroomcijfers van het totale basisonderwijs zijn nog niet bekend.
Rapportage over de aanmeldingen wordt aangeleverd voor de volgende vergadering.

5.5 gMR.
Hier is gesproken over de organisatie en financieel beleid m.b.t. de Campus. De bestuurder
en controller hebben toelichting gegeven.
Het vakantierooster voor 2019-2020 is vastgesteld.
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Ontwikkelingen clusters
De rector heeft een inkijkje in een aantal bespreekpunten. Aandachtspunt is dat eenduidige
actiepunten, beleidsvoornemens en besluiten geformuleerd worden. Bijvoorbeeld m.b.t. de
invulling van het onderwerp identiteit. Godsdienst als examenvak is op dit moment niet aan de
orde. Mogelijk wordt dit opgenomen in het combinatiecijfer. De leerlingenraad benadrukt de
waarde van het vak godsdienst. Dit hoeft niet persé in een cijfer uitgedrukt te worden, geeft de
PMR aan.
Bij verkiezingen van ouders voor de clusterraden is het gebrek aan belangstelling mogelijk een
probleem.
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De leerlingenraad vraagt naar vakken op De Rietlanden en de SGL die niet gegeven worden op
Arcus. Een aantal vakken zal gekozen worden in het verbredingsdeel. Spaans wordt in ieder
geval aangeboden.
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Beleid AVG
De rector geeft aan dit onderwerp schooloverstijgend is, dus zaak van de SVOL en de GMR.
Over social media en cameragebruik zullen nog knopen doorgehakt worden. Jongeren kijken
anders naar het gebruik van beelden. Leerlingen mogen ook meedenken, net zoals ouders en
medewerkers. Belangrijk is wel om de gevolgen van handelingen te overzien. Jongeren kunnen
hier problemen mee hebben, geeft de PMR aan.
Leerlingen uit de bovenbouw moeten nog aangeven of beelden van hen gedeeld mogen worden
in het kader van de AVG geeft de OG aan. Voor nieuwe aanmeldingen is dit al goed geregeld. Op
activiteitniveau is dit voor de bovenbouwleerlingen ook geregeld, vertelt de PMR.
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Managementafspraken bestuurder

bijlage

Blz. 1 en 2 geven aan waarop de rector afgerekend mag worden. Op de volgende bladzijden
staat de uitwerking per afdeling en de RI&E. Per afdeling komen telkens dezelfde onderdelen aan
de orde. Het gaat om het voortschrijdende proces. Het werkt als een film, aan het eind van een
jaar kan een foto gemaakt worden.
Blz.12 e.v.: de legenda van onder andere M, Kw, K, G en kleuren worden nog toegelicht door de
rector. Een lijstje met afkortingen en hun betekenis bij het stuk is handig, vindt de vergadering.
Het veiligheidsplan is nog niet in de RI&E (foto moment) vermeld omdat dit een momentopname
betreft, geeft de rector aan.
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Schoolondersteuningsplan (SOP)

bijlage

De geledingen stemmen in met het SOP.
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Protocol schorsen en verwijderen ISG Arcus

bijlage

De regels worden wel duidelijker en scherper. Dit is onderdeel van het veiligheidsplan.
Als een leerlingen ouder zijn dan 18 jaar, krijgen alleen leerlingen een brief. Voor financiële zaken
geldt de grens van 21 jaar.
Eventuele fouten m.b.t. leeftijden worden door de rector verbeterd.
De rector geeft een praktijkvoorbeeld van onderwijskundige gronden om iemand te schorsen of te
verwijderen.
De leerlingenraad vraagt naar hacken e.d. Dit valt onder cyberpesten, geeft de rector aan. De
bijlagen (behalve de brieven) zijn aangeleverd door de inspectie.
“Ouders” moet zijn: “ouders/verzorgers”.
Bezwaren komen binnen bij de bestuurder (= bevoegd gezag).
De geledingen stemmen in met het protocol.
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Positief Social Media Protocol ISG Arcus

bijlage

3

Het gaat om hoe wij als Arcus willen dat leerlingen omgaan met sociaal media. De school moet
hier volgens de wettelijke eisen uitspraak over doen. Landelijk gezien wordt dit heel verschillend
ingevuld. Wij kiezen voor een leerproces i.p.v. repressieve aanpak, zegt de rector.
De PMR vraagt zich af hoe docenten coaching ontvangen om het beleid te (kunnen)
implementeren. De handvatten zijn niet helder. Over welke social media spreken we en wat is
onze visie? vraagt de PMR.
De leerlingenraad geeft aan dat voor leerkrachten en leerlingen duidelijk moet zijn waarvoor een
medium gebruikt gaat/kan worden.
De rector neemt het stuk terug en bekijkt wat hij verbeteren kan. Er moet onderscheid gemaakt
worden tussen onderwijskundig gebruik van ict en privé gebruik van social media.
De volgende vergadering wordt een vernieuwd stuk aangeleverd.
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Lessentabellen

bijlagen

We beschikken nu vroeger over de tabellen in vergelijking met vorig jaar.
De PMR stemt in met en de OG en LG geven een positief advies m.b.t. voorgelegde
lessentabellen.
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Rondvraag
De OG vraagt naar het “Skaeve Huse”. De SVOL heeft hier geen invloed op, meldt de rector.
Er zit ca. 500 meter tussen de Campus en “Skaeve Huse”. Mensen kunnen niet ongehinderd
rechtstreeks oversteken naar de Campus, vertelt hij geruststellend.
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Sluiting mevr. H. Horlings over de noodzaak van anderen in ons leven.
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Actielijst
onderwerp
Rapportage over de
aanmeldingen
Positief Social Media Protocol
ISG Arcus
Rapportage over de
aanmeldingen
Positief Social Media Protocol
ISG Arcus

actie
Aanleveren

wie
Rector

gereed
21-03-2019

Herschrijven en
aanleveren
Agenderen

Rector

21-03-2019

Secretaris MR

21-03-2019

Agenderen

Secretaris MR

21-03-2019

Besluitenlijst
onderwerp
Schoolondersteuningsplan
Protocol schorsen en verwijderen ISG Arcus
Lessentabellen

besluit
De geledingen stemmen in met het SOP.
De geledingen stemmen in met het protocol met in
achtneming van genoemde aanpassingen
De PMR stemt in met en de OG en LG geven een
positief advies
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Presentielijst op alfabetische volgorde van de Schoolraad d.d. 13 februari 2019
geleding

naam

present

LG

Mevr. M. Dumartin

LG

Dhr. T. Fahner

X

OG

Mevr. M. van den Haspel

X

SL

Dhr. K. Hoogvorst

X

PMR

Mevr. H. Horlings

X

Voorzitter

Dhr. A. Krikke

X

PMR

Dhr. C.H.A. de Kruijk

X

LG

Mevr. A. Laurense

X

PMR

Mevr. L. van Midden

PMR

Mevr. E.H. Meints - Lahuis

X

PMR

Mevr. J. Neslo

X

OG

Dhr. A. Prins

X

OG

Mevr. M. Roelofs

X

PMR

Mevr. L. Vredeveld

Notulant

Dhr. L.J. de Vries

m.k.a.
X

X

X
X
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z.k.a.

