Overleg MR Emmauscollege met de Raad van Toezicht op 24 maart 2021
Verslag voor het bestuur van de oudervereniging
Op 24 maart heeft de MR voor de tweede keer dit schooljaar vergaderd samen met de Raad van
Toezicht. De vergadering vond plaats via Zoom. Namens de ouders waren Johan, Amna en Willeke
aanwezig.
Het doel van het overleg met de Raad van Toezicht is het uitwisselen van ervaringen zodat de beide
organen op de hoogte zijn van elkaars rol en activiteiten. De RvT kan zich ook informeren over de
kwaliteit van de medezeggenschap op school. In de Wet versterking bestuurskracht (Wvb) is vastgelegd
dat een gezamenlijk overleg minstens twee maal per jaar plaatsvindt.
Voorafgaand aan het overleg met de Raad van Toezicht heeft de MR ook nog kort vergaderd over de
aanpassing van de reglementen voor het eindexamen. Deze reglementen kunnen zonder instemming
van de MR niet worden aangepast. Na een korte discussie is de MR akkoord gegaan met de door de
schoolleiding voorgestelde wijzigingen.
Met de Raad van Toezicht zijn vervolgens de volgende onderwerpen besproken:
•

•
•

•

Een aantal onderwerpen die bij het vorige gezamenlijke overleg aan de orde zijn geweest zijn
kort weer besproken. De MR was met name benieuwd wat de RvT met de zorgpunten had
gedaan die uit dat overleg naar voren kwamen. Die zijn onder de aandacht gebracht van de
schoolleiding.
Er is uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de beperkende maatregelen vanwege Covid-19
voor het onderwijs, de leerlingen en het personeel.
De plannen voor de besteding van diverse incidentele financiële bijdragen zijn besproken. Het
gaat hierbij om een pot met geld om de hoge werkdruk voor docenten te verlichten en de
middelen die beschikbaar komen om de achterstanden als gevolg van de pandemie te
bestrijden. De RvT is huiverig voor het structureel inzetten van incidentele gelden. Ook vindt ze
het belangrijk dat er voldoende afstemming is binnen de organisatie over de besteding van de
budgetten.
De ontwikkelingen op onderwijsgebied waren ook onderwerp van gesprek. Meer specifiek is
gesproken over de voortgang van GO-Emmaus en het meerjaren schoolplan. De RvT verwacht
in de loop van volgend schooljaar de definitieve versie van het schoolplan voorgelegd te krijgen
en was vooral benieuwd naar de betrokkenheid van de diverse geledingen bij de
totstandkoming ervan.

Willeke Stekelenburg, 26 maart 2021

