Notulen MR vergadering woensdag 13 januari 2020
Aanwezig: Toon Verploegen (voorzitter), Lilian Fluijt, Carla Gruijthuijsen, Joep Broekhuijse (leerling),
Harm Denissen, Anouk Fransen (leerling), Bastiaan Straten (leerling), Saskia van Zwolgen (ouder),
Dennis Löwik (ouder), Erwin Ooyman (ouder), Dorine Pepping (rector), Menno Bartlema (conrector)
en Bart van Riessen (notulist).
Afwezig met kennisgeving: Emilie Braam-Roulot

1. De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur
2. Mededelingen: Het overleg met de leerlingen raad over de vernieuwing van het
leerlingenstatuut wordt binnenkort gestart.
Er zijn geen wijzigingen in de begroting.
3. Lessentabel
Bastiaan vraagt waarom er op Atheneum en Havo geen keuze is tussen Universum en
Nieuwe Media. De directie antwoordt dat dit niet nodig is. Op Gymnasium wordt Grieks en
Latijn aangeboden en is de tabel krapper.
Er wordt gevraagd naar de status van het reken SE op de havo voor leerlingen zonder
wiskunde. Duidelijk is dat dit een wettelijke verplichting wordt vanaf 2020-2021 maar hoe en
wat is verder nog niet bekend. Het gaat om ongeveer 4 leerlingen regulier en ongeveer 4
leerlingen op de MK gaat.
Dennis vraagt naar bol 4 van de oplegger, door de introductie van verdiepings- en
ondersteuningsmodules komen verwerkingsuren in het gedrang, eerder is afgesproken dat
elke leerling recht heeft op een verwerking uur voor een vak dat ingeleverd heeft. Deze
afspraak tussen het MT en de MR staat.
4. Jaarplanner
Hoewel er in de stukken ontwikkelmiddag staat kan dit ook een ochtend zijn.
Er staat in de planning nu een verkort rooster op de dagen van de pws presentaties, het is
niet uitgesloten dat hier nog dagen bijkomen.
De MR wil graag een garantie dat er geen voor- of naloop van de repportvergaderingen
komen.
De derde klas reis naar Trier staat nog niet in de planning, ook andere activiteiten ontbreken,
de reisweken voor andere klassen staan er wel in omdat dit veel invloed heeft op de rest van
de school.
5. Managementstructuur
De rector deelt een stuk uit en er is een korte leespauze.
Het maken van de teams is op zo’n manier gedaan dat de teams behapbaar zijn. Er is
gekeken naar het aantal leerlingen, klassen en collega’s in een team.
De MR (en de directie) vindt het jammer dat de schotten tussen de havo en de vwo afdeling
deels behouden blijven. Aan de andere kant is het positief voor bijvoorbeeld doorlopende
leerlijnen.
DEH vraagt naar het werven van de extra conrector komt daar ook een sollicitatieronde
voor? De rector zegt toe dat voor alle nieuwe functies en taken een open procedure komt
binnen school.
Lio’s en vervanger zijn op dit moment buiten de teams gelaten, dit zal via maatwerk moeten
worden opgevangen. Leerlingen benadrukken dat het voor hen duidelijk moet zijn bij wie ze
terecht kunnen.
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De volgende MR vergadering wil de directie graag instemming over het principe van werken
in teams.
Medewerker tevredenheidsonderzoek
De MR heeft eigenlijk maar één vraag: Wat gaat de directie doen met de resultaten?
In de afdelingsvergaderingen zullen enige zaken eruit worden gelicht en deze zullen dan
besproken worden. Ook zal de directie het gesprek aangaan met groepen OOP-ers.
Opvallend is dat in de open antwoorden communicatie en werkdruk veel genoemd worden.
Er komt over deze beleidsterreinen geen nieuw beleid wel wordt dit inde gaten gehouden.
Saskia vraagt nog naar het gebruik van intervisie. De rector antwoordt dat dit binnen teams
zeker ingezet kan gaan worden maar dat het voor grotere groepen minder geschikt is.
Onderwijsvernieuwing stand van zaken
In de bovenbouw komt er in de toetsweek een nieuw inschrijf moment.
In de onderbouw is men druk bezig met het voorbereiden van projecten voor klas twee en
het voorbereiden van de evaluatie.
Bovendien worden er in het tweede semester andere projecten gegeven dan in semester
een.
Gevraagd wordt naar de stilteruimte, is er plaats genoeg en is het er stil?
De ervaringen zijn tot nu toe positief, wel is de mediatheek nu wat drukker bezet.
Monnikskap
BAM: Er is vlak voor Kerst een pilot geweest om te kijken of de ideeën van de
onderwijsvernieuwing ook echt werken, de eerste resultaten stemmen vrolijk. Zowel
leerlingen als personeel zijn met kanttekeningen positief.
Zaken rondom het rooster blijven lastig, dit bemoeilijkt de verdere integratie met regulier.
Er is onlangs rechtstreeks contact geweest met het ministerie van OC&W de rector en de
bestuurder hebben het belang van de MK benadrukt. Het ministerie wil af van de bijzondere
financieringsvorm. De toekomst blijft onzeker.
Nieuws uit de andere raden
Dit is in het vooroverleg besproken
Rondvraag
Anouk: In de vorige MR is er gevraagd naar een koffieapparaat voor leerlingen is hier al actie
ondernomen? De rector antwoordt dat dit in verband met ziekte nog stil ligt.
Bastiaan: Komt er nog een onderbouw feest? BAM: Het blijkt dat zo’n feest maar zeer weinig
leerlingen trekt.
Dennis: Zou er gekeken kunnen worden naar de communicatie naar ouders indien een
leerling dreigt te blijven zitten. De rector zegt toe dit in het komende MT overleg te
bespreken.
Saskia: Hoe zit het met toegang van Magister voor ouders indien hun kind 16 jaar wordt? De
directie zal dit uitzoeken.
Lilian: Wat is het standpunt van de directie rondom de staking van eind januari. Er zal
overleg zijn met de bestuurder.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur
Stemmingen
De lessentabel wordt unaniem goedgekeurd.

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
LIO: Leraar in opleiding
OB: onderbouw
OC&W: Onderwijs cultuur en wtenschap
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

