
Notulen MR vergadering woensdag 25 september 2019 

Aanwezig: Toon Verploegen (voorzitter), Harm Denissen, Emilie Braam-Roulot, Carla 

Gruijthuijsen, Lilian Fluijt,  Anouk Fransen (leerling), Bastiaan Straten (leerling), Joep 

Broekhuijse (leerling), Saskia van Zwolgen (ouder), Dennis Löwik (ouder), Dorine 

Pepping (rector), Menno Bartlema (conrector) en Bart van Riessen (notulist).  

Afwezig met kennisgeving: Erwin Ooyman (ouder) 

 

1. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur 

2. Voorstelronde 

3. Mededelingen: 

De voorzitter meldt dat in het vooroverleg is besloten dat GRC plaats neemt in 

de ARBO commissie. DEH zal plaats nemen in de financiële commissie. In de 

financiële commissie is nog plek voor één leerling. De leerlingen laten spoedig 

weten of hiervan gebruik gemaakt gaat worden. 

Het etentje waar afscheid wordt genomen van de oud MR leden vindt dit jaar 

plaats op 31 oktober. RIB stuurt hiervoor een uitnodiging. 

De stukken zullen in het vervolg alleen digitaal worden verspreid. 

PED: De school heeft een goede start gemaakt, de sfeer is prima. De school 

richt zich dit jaar op vier speerpunten: 

- Invoering onderwijsvernieuwing 

- Integratie Monnikskap/regulier 

- Vernieuwing MT (mede vanwege afscheid PLL) 

- Zorg meer richten op groepen in plaats van individuen 

De school is begonnen met de invoering van office 365, dit loopt nog niet 

lekker, er zijn wat strubbelingen. In verband met ziekte is de ondersteuning 

van de uitvoering vanuit het onderwijs momenteel wat minder. 

BAM: De eerste klas kampen zijn goed verlopen, de reis naar Praag van 5H 

heeft helaas voor wat ziekte gezorgd bij leerlingen en personeelsleden. 

4. Onderwijsvernieuwing stand van zaken: 

De rector geeft een overzicht, in de bovenbouw lopen de DC uren, de 

inschrijving ging grotendeels goed. Problemen met extra vakken zijn 

handmatig opgelost. Het bleek wel dat sommige keuzes snel vol waren. 

In de eerste klas zijn de projecten gestart, leerlingen kregen van elk project 

een pitch en konden daarna kiezen. In elk project zit een onderdeel wat zich 

buiten school afspeelt. 

De maatwerkuren staan in de eerste periode in het teken van 

studievaardigheden. 

Bastiaan vraagt waarom de 2e klas niet meedoet met de 

onderwijsvernieuwing, de rector antwoordt dat dit praktische bezwaren had. 

De voorbereidingen voor komend jaar zijn in volle gang, de lessentabel van de 

tweede (en mogelijk de derde) zal komende keer in de MR worden besproken. 

 

5. Onderwijsvernieuwing Monnikskap: 



Marijke Welten geeft een zeer duidelijk presentatie van de ontwikkelingen op 

de MK. 

In deze presentatie komen duidelijk de vier fasen naar voren. Oriëntatie, 

focus, voorstel en testen. 

Thans is de fase van voorstel. Er is een “schets” gemaakt , deze is met 

leerlingen, ouders en binnen het MK team besproken. In de twee weken voor 

de kerstvakantie komt er een test. Na de jaarwisseling komen de resultaten en 

het vervolg terug in de MR. 

6. Examenreglement: 

Er is een discussie gaande over de druk op het eind van het jaar mede 

veroorzaakt door de herkansingen. Eventuele aanpassingen zullen pas 

volgend schooljaar ingaan. 

7. Overgangsnormen: 

Ook klas 3 van het gymnasium zal gaan werken met de nieuwe manier van 

overgangsvergaderingen. Het vak CKV wordt op het VWO pas in klas vijf 

afgesloten, de eis van minimaal een vier geldt dan ook voor de overgang van 

5V→ 6V in plaats van 4V→ 5V. 

8. Nieuws uit de andere raden: 

DEH meldt dat de OPR een nieuwe directeur krijgt. 

De voorzitter vertelt wat er in de OR is besproken. 

De GMR is nog niet bijeen gekomen. 

9. Rondvraag: 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 

10. De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 

 

Stemmingen 

Het voorstel over het examenreglement krijgt instemming van de MR 

Het voorstel over de overgangsnormen krijgt met de aanpassingen genoemd in punt 

7 instemming van de MR 

Afkortingen:  
BAM: Menno Bartlema 
BB: bovenbouw 
CLR: centrale leerlingen raad 
DB: Dagelijks bestuur 
DEH: Harm Denissen 
FLL: Lilian Fluijt 
GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad 
GRC: Carla van Gruijthuijsen 
MK: Monnikskap 
OB: onderbouw 
OOP: Onderwijs ondersteunend personeel 
OPR: Ondersteuningplanraad 
OR: ouderraad 
PED: Dorine Pepping 
PLL: Lex Plantaz 
PWS: Profiel werkstuk 
RIB: Bart van Riessen 



ROE: Emilie Braam-Roulot 
RI&E: Risico inventarisatie en evaluatie 
VET: Toon Verploegen 


