NOTULEN
22 februari 2018
Aanwezigen
personeelsgeleding:
oudergeleding:
leerlinggeleding:
Directie:
Afwezig m.k.:
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mw. Van Houwelingen (vz), dhr. Van Dongen, mw. Klein, dhr. Wirix,
mw. Van Haaren, dhr. Vossen, dhr. Braspenning
mw. Smits, dhr. Van Dijkman, mw. Van Zantwijk
Cas Meeuwissen, Martijn Scholtus, Merel van Zijl, Anke Verhulst
dhr. Van Heusden, dhr. De Coninck, dhr. Geers
dhr. Hereijgers, mw. Vos

OPENING EN MEDEDELINGEN

CvB:
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming):
Moet formeel 25 mei 2018 rond zijn, hiervoor moet veel documentatie doorgenomen
worden. Het resultaat zal binnen de MR besproken worden. Met Privacyreglement gaat dat
niet lukken voor 25 mei a.s.
Professioneel statuut:
Er zijn gesprekken met collega’s geweest. Er was wat verwarring of dit wel of niet aan de MR
moet worden voorgelegd. Professioneel statuut komt wel in MR. Er wordt nog gekeken of
dit ter instemming, ter advisering of ter informatie moet zijn.
Vervolg SBP (Strategisch beleidsplan):
Nu op weg naar vaststellen van het meerjarenschoolplan; er zijn bijeenkomsten met
docenten geweest, inmiddels zijn de teams geïnformeerd over stand van zaken.
Meerjarenschoolplan komt in april en juni in de MR.
Aanbesteding ICT:
Onderdeel daarvan is het gebruik van devices in brugklas en vwo-4 start volgend schooljaar.
Top-shot gaat op termijn waarschijnlijk verdwijnen, gaat naar Trivium. Bedoeling is dat er op
huidige locatie appartementen worden gebouwd. Centrum Fit (onderhuurder van Top-shot)
wil niet mee. Er wordt nu besproken wat we voor elkaar kunnen we betekenen voor
medewerkers en leerlingen. KSE zal zelf geen ruimte aanbieden voor Centrum Fit.
Oudergeleding:
Mw. Vos en mw. Van Zantwijk treden af aan einde van het jaar. Er komen twee vacatures.
Mw. Smits stelt zich herkiesbaar.
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VERSLAG 14 DECEMBER 2017

GDD:
Is er al antwoord op gestelde vraag? De evaluatie Goede Doelen Dag 2016-2017 is nog niet
geweest.
Het verslag wordt goedgekeurd.
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BEGROTING 2018

Er zijn geen verdere vragen/opmerkingen.
Alle aanwezige leden adviseren positief over de begroting 2018.
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GEPROGRAMMEERDE ONDERWIJSTIJD 2018-2019

Bij mavo-4 is de, bij opmerkingen genoemde, koppeling tussen maatschappelijke stage en
profielwerkstuk niet meer van toepassing. Het overzicht zal worden aangepast en de
volgende vergadering opnieuw worden besproken.
De leerlinggeleding vindt dat er een grote marge is t.o.v. de verplichte uren. Praktijk is wel
dat de gerealiseerde onderwijstijd vaak lager uitkomt dan de geprogrammeerde
onderwijstijd en een marge dus wel nodig is.
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SPONSORBELEID

Bestaat er een sponsorcommissie of wordt die opgericht? Wordt er actief op sponsoring
ingezet?
Dit is niet het geval. Er vindt toetsing plaats als zich iets voordoet. Als er een tegenprestatie
wordt verwacht, komt dit eerst in de MR. KSE stelt zich terughoudend op in zulke situaties.
Natuurlijk wordt er bij een jubileumjaar (50 jaar KSE) wel extra gekeken naar de
mogelijkheden. Een advertentie plaatsen door een sponsor moet mogelijk zijn.
Microsoftschool: wat houdt dat in en is dat ook geen vorm van sponsoring?
Het is een stukje erkenning voor wat de school technisch heeft bereikt. KSE krijgt hierdoor
extra ondersteuning. Dit is geen sponsoring, want er staat geen financiële vergoeding
tegenover. Het is een soort kwaliteitsstempel.
Alle aanwezige leden stemmen in met het sponsorbeleid.
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KLOKKENLUIDERSREGELING

Vanuit de VO-raad is een landelijke commissie Melden van een misstand ingesteld. De KSE
heeft een aantal artikelen over externe melding ongewijzigd uit de landelijke regeling
overgenomen. Dit is verplicht om aangesloten te zijn bij de landelijke commissie.
Alle aanwezige leden stemmen in met de Klokkenluidersregeling KSE.
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STUKKEN TER INFORMATIE
a. Treasurystatuut 2018
Pagina 4: “Deze kasstroomprognose wordt periodiek geactualiseerd” Wat wordt
verstaan onder “periodiek”?
Dit zal in de managementrapportages worden vermeld (waarschijnlijk 3x per jaar).
Graag in het stuk de omschrijving opnemen wat onder periodiek wordt verstaan.

b. Liquiditeitenplanning 2018
Dit is een stuk dat intern wordt gebruikt.
c. Periodieke managementrapportage
Blz.7: 2.3 Resultaten vervolgonderwijs
Er worden alleen gegevens van AVANS gemeld. Waarom geen andere instellingen en
is dat representatief? Sommige hogescholen/universiteiten koppelen terug (Avans,
NHTV, Tilburg University). Dit zijn voornamelijk de scholen, waarmee de KSE veel
samenwerkt. De instelling moet ook voldoende volume hebben (aantal oudleerlingen KSE) om als benchmark te kunnen gebruiken.
Er wordt vooral naar uitval 1e jaar gekeken om te bepalen wat succesvol genoemd
kan worden.(% uitval wordt aangehouden). Uiteindelijk is natuurlijk het percentage
leerlingen wat een diploma haalt belangrijk.
Blz. 14 Rekentool functiemix + gevolgen
De rekentool zal niet meer worden opgenomen in de volgende MARAP, maar dat
betekent zeker niet dat hiervoor geen aandacht meer zou zijn. Het proces gaat
uiteraard gewoon verder.
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RONDVRAAG

Rapporten bovenbouw
Klopt het dat er in de bovenbouw geen rapport op papier meer wordt meegegeven?
Kunnen leerlingen hier nog wat over inbrengen? Je kunt om een papieren uitdraai vragen.
De leerlingengeleding heeft vooral moeite met de late berichtgeving hierover (Het kwam
voor hen zomaar uit de lucht vallen).
De pushmails cijferinvoer naar leerlingen/ouders is een aandachtspunt. Vanuit de leerlingen
en docenten wordt aangegeven, dat de huidige gang van zaken niet altijd wenselijk is. Er
wordt nagekeken wat precies de mogelijkheden van Magister zijn wat dit betreft.
“TL/huiswerk/cijfers”: dat zijn wellicht ook items om als school over na te denken en keuzes
in te maken. Voorgesteld wordt daarom om nog eens goed te bekijken wat er wel/niet
gecommuniceerd moet/kan worden vanuit Magister, wanneer een aantal zaken (Denk aan:
mag een leerling van 16 jaar aangeven of zijn ouders in Magister mogen kijken?) duidelijk is.
Schoolfeesten
Leerling-geleding heeft een voorstel om meer leven te blazen in schoolfeesten. Mindere
deelname komt vooral, omdat er geen alcohol door 18-jarigen mag worden gebruikt. KSE is
een alcoholvrije school. Is het mogelijk om bij een beperkt aantal feesten, denk aan
eindexamengala en diploma-uitreiking, wel alcohol te schenken aan personen van 18+? Dit
kan voor de leerlingen georganiseerd worden door bijv. een bandjessysteem en uitgifte
beperkt aantal consumptiebonnen.
45 % van de eindexamenkandidaten is 18 jaar of ouder en wil (mag?) alcohol gebruiken.
Leerlingen jonger dan 18 hebben, volgens de leerlinggeleding, geen probleem met schenken
van alcohol aan de 18-jarigen.
Wat is de mening van de andere geledingen?

Vanuit de directie wordt aangegeven, dat een groot deel van het percentage 18+ uit vwo’ers
bestaat.
De oudergeleding en personeelsgeleding gaan dit voorstel eerst terugkoppelen met hun
achterban, voordat zij hun mening geven. Ze zullen het resultaat van de terugkoppeling via
het secretariaat doorgeven.
Dhr. Van Heusden zal bij andere scholen informeren, welk alcoholbeleid daar gevoerd wordt.
Dit item zal in de volgende vergadering opnieuw worden besproken.
Vorig jaar was er tijdens de examens overlast van het heien voor het nieuwe zwembad. Is er
voor dit schooljaar al nagegaan of er sprake kan zijn van geluidsoverlast tijdens de
examenperiode? Er is dit jaar sprake van bouw van de nieuwe Nobelaer; er is nog geen
contact geweest. Als voorbereiding op examens zal hier zeker nog naar gekeken worden.
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SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

