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Directie:
Afwezig m.k.:
Toehoorder:

1

dhr. Hereijgers (vz), dhr. Van Dongen, dhr. Wirix, , dhr. Van der
Heijden, dhr. Vossen, mw. Van Haaren
mw. Smits, dhr. Van Dijkman
Merel van Zijl, Laura Hos
dhr. Van Heusden, dhr. De Coninck, dhr. Van den Dries, dhr. Geers
mw. Feskens, dhr. Braspenning, Zeinab Nosrati, Daniëlle van
Sprundel
mw. Van Beurden, mw. Van Nispen, mw. Strijdonk

OPENING EN MEDEDELINGEN

CvB:
-

-

-

-

50-jarig jubileum: mooie start jubileumjaar, excursie Efteling goed verlopen. Nog
mooie activiteiten gepland.
Reguliere vacatures ingevuld, er ontstaan vanzelfsprekend nieuwe vacatures.
ColSensation: Een goed doel van 2017-2018. Gemêleerd gezelschap van personeel,
ouders en leerlingen deelgenomen. KSE laat zien meer na te streven dan enkel
goede examenresultaten.
Financiën: Belastingdienst heeft vragen gesteld over BTW-terugvraag betreffende
het brugklasgebouw. Dit is zonder problemen afgewikkeld.
Samenwerking met accountant is beëindigd. Procedure om nieuwe accountant te
vinden is gestart.
Landelijke discussie omtrent bekostiging. Een school met alle lagen vmbo krijgt meer
per leerling dan een school met enkel vmbo-t. Hiertegen wordt geageerd,
waaronder door de KSE. Dit wordt in de toekomst in stappen rechtgetrokken.
PO-VO: Er wordt gestreefd naar een goede samenwerking binnen Etten-Leur,
overleg is noodzakelijk. Er zijn binnen de diverse partijen belangrijke veranderingen
gaande, dit heeft gevolgen voor de efficiëntie van het overlegorgaan.
Ondersteuningsplan: Munnikenheide College en KSE blijven samenwerken, maar de
vorm van samenwerking verandert.

Oudergeleding:
-

8 kandidaten, waarvan 6 op gesprek zijn geweest. Waarschijnlijk verkiezingen in
oktober. Naar verwachting is volgende MR-vergadering een complete oudergeleding
aanwezig.

Leerlinggeleding:
-
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Vernieuwing, 3 nieuwe leden.

VASTSTELLEN VOORZITTER EN SECRETARIS

Nieuwe voorzitter en secretaris mogen met instemming van de gehele raad aantreden.
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VERSLAG 13 JUNI 2018
Notulen worden goedgekeurd.

EXAMENREGLEMENT 2018-2019
Jaarlijkse revisie gepleegd, naar aanleiding van wettelijke wijzigingen etc. Dit zorgt voor
kleine wijzigingen gedurende de jaren. De leesbaarheid komt daarmee in het geding. Het
examenreglement 2019-2020 zal derhalve volledig opnieuw geschreven worden.
Verplaatsen naar protocoldocument > aantal zaken verplaatst om leesbaarheid voor nu
te verbeteren.
Rol van Maatschappelijke Stage > voor mavo is deze optie vervallen.
Artikel 7: schrappen passage 4 > kunnen leerlingen in Magister inzien.
Artikel 27: cijfer rekenen telt voor VWO niet meer mee.
Artikel 12: Verzoek NLT-sectie: Graag schrappen NLT voor herkansingsmogelijkheid
vanwege modulaire opbouw. Het doet geen recht aan een praktisch vak als NLT om dit
te toetsen met een schriftelijk herexamen. Wettelijke verplichting is jaren geleden al
vervallen en leerlingen maken er geen gebruik van, dus het betreft slechts een formele
verandering.
Artikel 5.1c Grafische rekenmachine > graag in de examenzaal op examenstand zetten
om fraude te voorkomen.
Artikel ….. Er wordt ineens gesproken over hij, terwijl de rest van het document spreekt
over de kandidaat.
Maatschappijleer mavo: verzoek voor examenreglement 2019-2020 om deelname aan
herkansing te beperken tot de leerlingen met onvoldoende. Dit wordt later besproken.
Een fraudecijfer 1 mocht in het verleden niet resulteren in doubleren. Deze bepaling is
nu niet genoemd, is dit aangepast? Dit is genoemd in het bevorderingsreglement.

Alle aanwezige leden stemmen in, onder voorbehoud van genoemde wijzigingen.
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BELEIDSSTUKKEN AVG

Algemene opmerkingen
-

-

Aanpassingen Privacyreglement en Social Media Protocol.
Flaming is verwijderd en is in de passage beschreven.
Ieder individu heeft meerdere rollen, soms is het lastig om te bepalen wat past bij alle
rollen die je hebt. Enige bewustwording is op zijn plaats. Dit is ruimer omschreven.
Het heeft geen prioriteit gehad om de beleidsstukken dezelfde lay-out te geven.
Kennisnet heeft een format voor de beleidsstukken aangeleverd, zij hebben het juridisch
gecheckt. Er is nog weinig jurisprudentie, uitgangspunt is de richtlijnen op dit moment zo
concreet mogelijk te maken.
Protocollen en regels zijn vastgelegd, uitvoering moet blijken. Bewustwording is
belangrijk.
Hoe worden de beleidsstukken geïmplementeerd en geborgd? Het blijft een zoektocht,
protocollen zijn de basis. Er zal telkens een stukje in uitvoering worden gebracht.

-

-

Hoe worden leerlingen zich bewust? > AVG voor leerlingen minder relevant, maar
leerlingen moeten zich wel bewust zijn van eigen gedrag en gevolgen daarvan, met
name op social media.
Posters social media voor leerlingen graag updaten.

Social Media Protocol
-

-
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Verwijzing naar Media Coaches in document, graag met naam noemen.
Afspraak 1, punt 1: Hier wordt inbreuk gedaan op de persoonlijke levenssfeer en vrijheid
van meningsuiting van de medewerker. Hoe kan het onderscheid gemaakt worden
tussen persoonlijke uitingen en wanneer dit gevolgen heeft voor de schoolpraktijk?
Graag deel 2 van dit punt verwijderen.
Afspraak 2, punt 11: Ernstige overtreding levert onduidelijkheid op, moet dit
geëxpliciteerd worden?
Afspraak 3: De datum van instemming is al vermeld; dat is voorbarig. > Dit wordt enkel
vermeld als het de 2e keer op de agenda staat.
Alle aanwezige leden stemmen in met de stukken a t/m f.
d: onder voorbehoud van schrappen van laatste zin van de inleiding en zinsnede
“onafhankelijk ….. gebruiken” van punt 2, bullet 1.

CAFETARIAREGLEMENT
Eenduidig document over wat er al speelt binnen KSE.
Fitnessabonnement heeft een maximumbedrag.
Weigeren van een onderdeel van de regeling is mogelijk gemaakt. Dit geeft KSE ruimte
om het grotere geheel te bekijken en de regeling meer over het personeel te verdelen,
zonder de totale limiet van de totale KSE te overschrijden.
Reiskostenvergoeding: tellen dienstreizen mee? Nee, deze worden al in hoog tarief
uitgekeerd.

GEREALISEERDE ONDERWIJSTIJD 2017-2018

Op alle streams wordt aan de verplichte onderwijstijd voldaan.
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TER INFO
P&C Cyclus
Ondersteuningsplan RSV Breda 2018-2022

RONDVRAAG
Oudergeleding: Verzoek van ouders om de kosten voor de buitenlandse reis te spreiden.
Is het mogelijk om een spaarprogramma te introduceren, zodat ouders de kosten
kunnen spreiden? Deelname buitenlandse reis is niet verplicht. Ook grafisch

-

-

-

-

-

rekenmachine is een grote kostenpost, is dit geen wettelijk verplicht leermiddel dat door
de overheid bekostigd moet worden? Navragen bij Leon!
Oudergeleding: Naar ouders niet uit te leggen waar de situatie met Magister uit voort
vloeit. Wat is de status van een papieren agenda? Brugklas heeft wel een agenda van de
KSE, andere leerjaren niet. Instemming hiervoor is verleend door MR. De uitvoering
moet eenduidig zijn, docenten moeten duidelijk en correct hierover communiceren.
Oudergeleding: rapporten worden niet meer per kwartaal of periode uitgereikt. Dit leidt
tot teleurstelling bij leerlingen.
Hoe is de horecavoorziening binnen de KSE ontstaan? We willen graag een gezonde
school blijven, maar de vraag naar verkoop van broodjes is gegroeid. Door interne
ontwikkelingen is de mogelijkheid ontstaan om een extern bedrijf de catering te laten
verzorgen. Dit heeft geresulteerd in het aanbod van een scala aan gezonde broodjes.
Leerlinggeleding: Leerling aan Zet > hoe is de situatie ontstaan dat er bij vwo
studiepunten gekoppeld zijn aan de strookmiddag? De geboden cursussen lijken niet aan
te sluiten op de vraag van de leerlingen. Er zit een overlap in aanbod V5 en V6. > Advies
dit op te nemen met de afdelingsleiding.
Leerlinggeleding: De 5,5 norm in de laatste toetsweek wordt door veel leerlingen niet
gehaald, toch worden deze leerlingen bevorderd. Wat is dan de functie van de norm?
Bevordering buiten de norm zorgt voor onrust bij leerlingen, zeker als cijfers voor het
einde van de toetsweek gecommuniceerd worden.
Leerlinggeleding: Als een 18-jarige leerling de ouders toegang tot Magister verschaft,
kan de leerling zich niet zelf ziek melden. Leon Geers kijkt het na.
Leerlinggeleding: Is de formulering van onregelmatigheden slechts een formele
naamswijziging i.p.v. fraude?
Leerlinggeleding: schoolfoto’s > waarom geen mogelijkheid om deel van pakket af te
nemen? MT gaat dit onderzoeken, staat gepland voor na de herfstvakantie. Navragen
bij Leon!

