
Verslag MR vergadering 

1. Mentor. 
Elke groep heeft nu een mentor. Eén 1e klas heeft voor de rust van de leerlingen 2 mentoren. Een 
docent is hiervoor eerder terug gekomen van zwangerschapsverlof. 

2. Gouden regels. 
Dit schooljaar is er extra aandacht voor de Gouden regels. Hierdoor is het rustiger in de kantine en 
tijdens de les. Zeker voor eerstejaars leerlingen is deze duidelijkheid prettig. 

3. Samenwerking. 
Mijnschool is gestart met samenwerken met de Lelie en de Springplank. Een aantal leerlingen van die 
scholen volgen bij ons fietstechniek. 

4. Proef. 
In de keuken is een proef gestart voor leerlingen met uitstroom profiel A en B. Deze leerlingen krijgen 
extra individuele begeleiding met als doel meer zelfstandigheid te krijgen. Dit gaat inmiddels zo goed 
dat er uitbreiding gaat plaatsvinden met de kaarsenmakerij. Het doel is dat leerlingen toe werken naar 
een certificaat van DOEN IN! 

5. Presentis 
Docenten zijn bezig met het invoeren van cijfers en leerlingbesprekingen in Presentis. Rapporten 
zullen in het vervolg niet meer worden uitgedraaid, alleen in uitzondering. 

6. De opleidingsrichtingen op Mijnschool gaan veranderen, omdat een aantal richtingen niet meer 
aansluit bij de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. 
Voor een opleiding logistiek worden de mogelijkheden onderzocht. 
Er komt een schilderopleiding. Het is de bedoeling dat er volgend schooljaar leerlingen kunnen 
starten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal dit op Mijnschool zijn of in een schildersbedrijf. 
Textiel zal in de toekomst anders worden ingericht. Hoe precies is nog niet duidelijk. 

7. Persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. 
Voor veel leerlingen van Mijnschool geldt dat praten/je uiten met taal niet zo gemakkelijk is. We gaan 
kijken hoe we creatieve expressie in kunnen zetten in de lessen en tijdens coaching. Als leerlingen 
leren hoe ze zich op meerdere manieren kunnen uiten, kan dit de zelfredzaamheid verhogen en 
kunnen frustratie’s een plek krijgen. Annemiek Meister zal hierover informatie geven aan de MR. 

8. Gebouw. 
Onderhoud aan de gymzaal is hoognodig. In de meivakantie worden alle kozijnen vervangen. De rest 
van het gebouw volgt later. 
De server is nieuw en sommige PC’s worden vervangen. 

9. Pro-diploma. 
Naar aanleiding van het regio-overleg gaat de school een reglement maken met minimum eisen waar 
een leerling aan moet voldoen. Het diploma moet duidelijk maken welke ontwikkeling is doorgemaakt. 
Branche-diploma’s en certificaten worden toegevoegd. Aan het eind van dit schooljaar worden de 
eerste diploma’s uitgereikt. 

10. Naar buiten. 
Op maandag, dinsdag en woensdag zijn alle leerlingen op school. Het is dan een drukte van belang in 
de kantine tijdens de pauze. Niet alle leerlingen kunnen dan zitten. Ook zoveel mensen bij elkaar in 
één ruimte geeft snel irritatie’s. Leerlingen van het eerste, tweede en derde jaar worden om beurten 
gevraagd naar buiten te gaan. Op het plein zijn er voldoende plaatsen om rustig te zitten en je broodje 
op te eten. In het kader van een gezonde school is een frisse neus halen zo gek nog niet. Het blijkt dat 
je met een frisse neus beter kunt leren, concentreren en stilzitten. Bij slecht weer mogen de leerlingen 
ook in een lokaal pauzeren. 

11. MR leden. 
We missen in de MR nog een docent van de onderbouw en een ouder van een leerling uit de 
onderbouw. Wie heeft er interesse? 

Met vriendelijke groet, 
Paula Brand, namens de MR 
 
 


