
Notulen MR vergadering  28 september 2016 

Aanwezig: Toon Verploegen (vz), Nanda Verhagen, Carla van Gruijthuijsen, Harm 

Denissen, Tom Hooft van Huysduynen,  Mark Dijksma, Sander Elemans, Marjan 

Hofstede, Pieter Gransbergen en Bart van Riessen (notulen) 

Afwezig: Joost Krol, Ageeth Krol, Menno Bartlema 

1. Opening. 

VET is in het vooroverleg benoemd tot voorzitter en opent de vergadering. 

2. Notulen 13 juli 2016.  

GRP zegt toe dat de volgende vergadering er een formatieplan is en een 

evaluatie van de veranderingen in de lessentabel. De tekst bij punt 3 en 4 

wordt iets veranderd, de notulen worden goedgekeurd. 

3. Overgangsnormen 

Er wordt door de MR waardering uitgesproken over het gebruik van opleggers. 

VET merkt op dat de overgangsnormen totaal anders zijn dan die in de vorige 

vergadering voorlagen.  

De punten van de oplegger worden besproken. Bij het eerste punt is er 

onduidelijkheid over welke adviezen het gaat, over de uitbreiding van de rol 

van de examencommissie en of de overgangsvergadering wel het juiste 

moment is. GRP kan zich vinden in een oplossing buiten de 

overgangsnormen. 

Bij het tweede punt heeft de MR veel vragen, kan het zo zijn dat een leerling 

bevorderd wordt in een vergadering waar de leerling maar van 1 persoon les 

heeft gehad? Wat zijn achterliggende gedachten bij dit experiment? 

Bij het derde punt wordt door de MR gewezen op extra werk voor de 

docenten, in een toch al grote klas. De rector zegt toe na te gaan wat een 

redelijke vergoeding is in taakuren. Ook geeft hij aan dat de aansturing van 

secties op dit punt groter zal moeten worden. 

Bij het vierde punt merken Sander en anderen op dat het DC al bekend staat 

als streng. De vergadering is het eens met de laatste zin van punt vier om de 

onderliggende toetsing te heroverwegen. GRP trekt dit punt van de 

overgangsnormen in met de opmerking dat er een goed toetsbeleid moet 

komen. Er wordt afgesproken dat er een nieuw voorstel komt mbt de 

overgangsnormen. 

4. Examenreglement. 

Er wordt gesproken over punt 16b, RIB vraagt of een leerling met een 5 voor 

het PWS en een 6 voor maatschappijleer het PWS moet overdoen.  (Na de 

MR blijkt dat al jaren het geval te zijn) 

Punt 17 vindt de MR nieuw beleid en ze wacht een gedegen stuk daarover af. 

GRP is akkoord dit punt uit het examenreglement te schrappen. De MR stemt 

in met het reglement. 

5. Ouderbijdrage  



Door de afwezigheid van BAM kan dit onderwerp niet besproken worden. Er 

wordt met GRP afgesproken dat BAM contact opneemt met de ouders over dit 

punt en dat een en ander geregeld wordt buiten de vergadering om. De inning 

van de ouderbijdrage wordt stilgelegd. 

6. Monnikskap 

Er is nog geen duidelijkheid over de toekomstige financiering. 

7. Maatregelen promoten DC, zie punt 8. 

8. Stand van zaken website, communicatieplan 

Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk besproken. 

GRP meldt dat er wordt gewerkt aan een nieuwe website. De opzet van de 

open dag zal iets anders worden, met name meer klantvriendelijk. Uit het 

positioneringsonderzoek bleek dat hier winst is te halen. 

Marjan en VEN noemen ook de inrichting van het gebouw. Een verbetering is 

ingezet. Begin november zullen basisscholen uitgenodigd worden om nieuwe 

zaken rondom het onderwijs toe te lichten. 

Behalve de website zal in een later stadium ook de communicatie met ouders 

interactiever worden gemaakt. 

9. Schoolplan 

Vanmiddag was er een visie en missie bijeenkomst, de uitkomst zal met 

ouders, leerlingen en personeel gedeeld worden. Het is volgens GRP niet de 

bedoeling dan de hele discussie over te doen maar te kijken naar volledigheid 

en deugdelijkheid. DEH merkt op dat één bijeenkomst te weinig is om 

draagvlak te creëren. Ook GRC deelt deze zorg, er komen grote 

veranderingen aan, draagvlak is essentieel. GRP begrijpt deze zorg en zegt 

dat het bijvoorbeeld ook in secties moet worden besproken. Hij zegt ook toe 

dat het schoolplan er is voor de Kerst. 

10. iPad 

GRP bespreekt het onderzoek wat zal worden uitgevoerd door twee 

medewerkers van de RU. Eén daarvan is algemeen onderwijskundige, de 

ander heeft ICT en onderwijskunde als specialisme. In het onderzoek zal 

gekeken worden naar de meerwaarde van de iPad voor het onderwijs. Met 

name wordt gekeken naar de attractievere lessen en het gebruik voor 

differentiatie. Er zal vergeleken worden met andere scholen en gekeken 

worden naar het verschil in gebruik bij verschillende secties. Er zal een 

enquête worden afgenomen onder medewerkers. Na commentaar uit de MR 

zullen ook leerlingen en ouders betrokken worden.  

Mark vraagt of de iPad ook meegenomen is in de missie en visie bijeenkomst. 

GRP antwoordt dat de iPad als hulpmiddel wordt gezien en geen onderdeel 

was van de gesprekken. 

Sander en anderen vragen naar de vervangingsregeling. Marjan vraagt naar 

een grotere rol voor de MR. 

11. Mededelingen 

In de PMR is afgesproken dat HOT deel uit gaat maken van de Arbo 

commissie, GRC vervangt MAC in de verkiezingscommissie, VET zal in de 



financiële commissie plaatsnemen. RIB zal namens de MR plaatsnemen in de 

BAC voor een nieuwe afdelingsleider onderbouw VWO. 

Het DB van de MR zal een gesprek hebben met de bestuurder over de situatie 

rondom KRM. 

Het jaarlijkse MR etentje zal plaatsvinden op 11 november, daar zal ook 

afscheid worden genomen van BOE, MAC, Wilma Derksen en Mark Eggink. 

GRP is het inhoudelijk niet eens met de vierde mededeling over het toets 

beleid, deze mededeling wordt teruggetrokken. 

DEH vraagt om een kleinere aanstelling van de nieuwe afdelingsleider. GRP 

zegt toe dat als de kandidaat een betrekking van 0,8 wil hebben dit geen 

bezwaar is maar dat om tactische reden er 1,0 in de vacaturetekst staat. 

12. Rondvraag 

Sander zegt dat het oude pestbeleid nog op de site staat. GRP zorgt dat dit 

eraf wordt gehaald. 

Sander vraagt naar de visie rondom grotere leerling participatie bijvoorbeeld 

bij het benoemen van docenten. GRP zegt dat deze ontbreekt. 

Sander vraagt naar een mogelijk tropenrooster. 

GRP antwoordt dat er discussie is geweest in het MT maar dat anders 

besloten is.  

Sander vraagt naar een algemeen reisbeleid waar eerder over gesproken is. 

GRP zegt dat dit er niet komt. 

Als laatste vraagt Sander hoe je leerlingen meer kunt betrekken bij het 

promoten van het DC.  GRP: er komt een andere opzet van de open dag en 

de open lesavond. Ook hebben leerlingen bij tekenen geholpen in de 

aankleding van het gebouw. 

GRC vraagt naar de revisievergadering waar een unaniem voorstel werd 

overruled door de directie. GRP is het eens dat docenten dan geschoffeerd 

worden. 

Marjan vraagt naar de grote hoeveelheid lesuitval. GRP zegt dat dit met name 

komt door de eerste klas kampen. 

Ook zegt ze dat als je de school belt, de houding van de receptie wat 

positiever moet worden. GRP is het daarmee eens. 

Marjan vraagt naar een onderzoek van het grote aantal zittenblijvers in 4V, 

wat is de oorzaak en wat is er in de loop van het jaar gedaan? GRP zegt dat 

het een zwakke groep was. 

Als laatste vraagt ze naar de PTA’s. Deze komen uiterlijk  oktober op de site. 

VEN vraagt naar de aftrek van taakuren bij kleine groepen en het ontbreken 

van taakuren bij grotere groepen. Dit zal in de GMR aan de orde komen. 

DEH vraagt naar een evaluatie van vv uren. 

RIB vindt het vreemd dat er toetsen van maatschappijleer buiten de toetsweek 

plaatsvinden waardoor andere lessen vervallen. GRP is het eens. 

13. Sluiting 

VET sluit de vergadering om 22.30 uur 

 



 

Actielijstje: 

- Er is komende vergadering een evaluatie van de veranderingen in de 

lessentabel. (zie punt 2) 

- Er is komende vergadering een formatieplan (zie punt 2) 

- Er komt een nieuw voorstel met betrekking tot de overgangsnormen (zie 

punt 3) 

- Er komt overleg van de directie met de oudergeleding over de 

ouderbijdrage. De inning wordt voorlopig stilgelegd. 

- Er is een schoolplan voor de kerst 

- Het DB van de MR zal een gesprek voeren met de bestuurder over de 

terugkeer van KRM 

- Het oude pestbeleid wordt van de site gehaald 

- Er komt een evaluatie van de vv uren 

- Het DB maakt een overzicht van onderwerpen komend jaar 

 

  


