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ONDERWERPEN 

BEGROTING 

Samen met de schoolleiding (SL) is kritisch gekeken naar de jaarlijks terugkerende 

begroting voor het schooljaar. Er zijn meerdere momenten van overleg geweest. De 

MR heeft de begroting goedgekeurd. 

 

VERBOUWING 

De SL heeft de MR het afgelopen schooljaar op de hoogte gehouden van de 

komende verbouwing. Meerdere ontwerpen zijn gepresenteerd met alle voor- en 

nadelen. De MR zal uiteindelijk een advies mogen uitbrengen aan de SL. De 

verbouwing zal in de zomer van 2021 gereed moeten zijn. 

 

FUSIE 

De MR is regelmatig geïnformeerd over de aanstaande fusie tussen Nuovo en 

Schoonoord Scholengroep. Het afgelopen schooljaar hebben de GMR-en van beide 

schoolgroepen instemming verleend. Ook de Raad van Toezicht heeft ingestemd met 

de fusie. Daarmee is de fusie een feit met ingang van het nieuwe schooljaar. 

 

ONDERWIJSONTWIKKELING 

De MR is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de plannen voor een 

nieuwe dagindeling. Belangrijk uitgangspunt is de groeiende behoefte aan 

gepersonaliseerd onderwijs. Binnen dit kader is ook gesproken over de rol van de 



reizen die op school gemaakt worden en de verplichting van het vak geschiedenis en 

een tweede moderne vreemde taal in klas 4. Deze verplichting is komen te vervallen. 

Belangrijkste conclusie: het USG zal met ingang van schooljaar 2020-2021 

overstappen op een nieuwe dagindeling. Er is een werkgroep voor deze nieuwe 

dagindeling ingesteld, die in nauw overleg met het team verschillende scenario’s 

onder de loep neemt. Het definitieve plan zal t.z.t. ter goedkeuring aan de MR 

worden voorgelegd. 

 

GESPREK BESTUUR 

In juni heeft een gesprek plaats gevonden tussen het College van Bestuur en de MR. 

In een prettige sfeer is gesproken over de de rol van Nuovo en de plaats en identiteit 

van het USG.  

 

SCHOOLEXAMENREGLEMENT 

De MR heeft gesproken over enkele voorgestelde wijzigingen in het 

schoolexamenreglement. De indeling van toetsweken zal vanaf nu minimaal een 

week van tevoren bekend zijn. 

 

LEERLINGENSTATUUT 

De leerlingenraad heeft het bestaande statuut herzien en een nieuw statuut 

vastgesteld. Het concept is aan de MR voorgelegd en de op- en aanmerkingen zijn in 

de definitieve versie verwerkt. Punten die al gedekt worden door het schoolplan of de 

wet kunnen uit het statuut verwijderd worden. 


