Notulen MR vergadering 12 Juli 2017
Aanwezig: Toon Verploegen (vz), Harm Denissen, Nanda Verhagen, Tom Hooft van
Huysduynen, Sander Elemans, Marnix Looijmans, Carla van Gruijthuijsen, Marion
Krabbenborg, Menno Bartlema, Dennis Löwik, Hans van der Weide, Giovanni Meijer, Bart
van Riessen (notulen)
Afwezig: Erwin Ooyman
1) Opening
VET opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2) Notulen 31 mei en 28 juni
Naar aanleiding van: Marnix vraagt over de communicatie naar leerlingen over de iPad.
KRM antwoordt dat dit is gebeurd naar de leerlingen die het betreft. Ook vraagt Marnix
naar de regels rondom tropenrooster. Daarop antwoordt de rector dat er geen beleid is
met betrekking tot tropenrooster.
GRC vraagt naar het vervroegt examen doen, als Den Haag de regels verandert of die op
het DC dan direct ingaan.
BAM bevestigt dat dit het geval is als het voor leerlingen positief is.
VET komt terug op de problemen met de wifi, de oorzaak ligt meestal niet in slechte wifi
maar in oude iPads of telefoons, bepaalde apps die langzaam zijn en aanverwante zaken.
3) Mededelingen
KRM meldt dat de diploma uitreikingen erg gewaardeerd werden door leerlingen en
ouders. Ze heeft veel complimenten van ouders gekregen ook nav de persoonlijke
praatjes.
BAM: Nu de overgangsvergaderingen zijn geweest is er meer duidelijkheid over de
klassen grootte. Er komt komend jaar een 3 H klas minder dan geprognotiseerd. In de
onderbouw zijn er grote klassen 1A,1AG en 3A. In de bovenbouw zijn er grote klassen in
de stamgroepen in klas 4 en 6. Clustergroepen zijn minder groot. Het gegeven dat er een
derde klas minder is geeft verlichting op het rooster, het gevolg is dat negende uren
kunnen worden voorkomen.
GRC verzoekt of er een lokaal kan blijven voor zelfstandig werken voor leerlingen, het was
in de afgelopen weken een succes. BAM zegt dat dit tussen uur 3 en 6 zeker niet lukt en
zal kijken of het vanaf uur 7 wel lukt.
VET zal komend jaar in de GMR plaatsnemen.
4) Lessentabel 1AG en 2AG
VET vraagt of er in december een tussenevaluatie kan komen zodat er mogelijk nog
ruimte is om veranderingen te doen in de tweede helft van het jaar. BAM zegt toe dat die
er zal komen.
5) Schoolgids
KRM: Er zijn gesprekken geweest met ouders en leerlingen. Opmerkingen zijn deels door
BUA verwerkt. Marnix vraagt naar een betere beschrijving van de AG klas, in de HV klas
wordt dat wel beschreven. KRM is bereid een korte toelichting toe te voegen. Gevraagd
wordt om in de digitale versie klikbare links toe te voegen. De rector benadrukt dat in de
schoolgids vooral praktische informatie staat. VEN zal samen met BUA nog naar de
opmaak kijken. Giovanni blijft bij zijn eerdere punt dat het stukje over de MK te beperkt is.
6) Examenreglement
Wat betreft artikel 17 en 18 moet er op tijd gecommuniceerd worden naar de leerlingen en
naar het personeel. Er zal overleg moeten zijn tussen de docent van het schooljaar 16-17
met de docent van 17-18. BAM zegt dat hij dit op zich zal nemen.
7) Schoolplan
KRM: Dit is de definitieve poster, naar het ontwerp is door VEN en anderen gekeken. De

omgevingswolk is verdwenen, dit bevatte teveel negatieve termen en voegde te weinig
toe. DEH vindt de foto niet echt bij de uitstraling van de school passen. Ook ziet hij graag
op pagina 11 bij het stukje over groeigerichte feedback het woord vooral vervangen door
het woord ook. KRM is het eens.
HOT is blij met de toevoeging van het OOP in de bijlage. SCR zal nog naar de tekst kijken
om er taal- en stijlfouten uit te halen.
RIB wil bij het actieplan graag de aanpak van de lessentabel en de financiën toevoegen.
KRM is het eens, ze staan zeker op de planning.
De MR vraagt om prioriteiten.
KRM zegt dat de keuzemodules/ masterclasses in klas 1 zeer belangrijk zijn even als de
lessentabel en de financiën. In de vierde klas staan twee zaken op het programma waar
een start meegemaakt moet worden. Ook het toetsbeleid is van belang. Een mindere
prioriteit voor komend jaar is het wereldburgerschap.
Er wordt door de MR gewezen op de hoge werkdruk van zowel OP als MT. VEN koppelt dit
aan het groot aantal overuren in de taakmenu’s.
KRM zegt dat we naar veranderingen zoeken dus iets erin en iets eruit.
Sander vraagt naar een dwingender optreden van de directie bij het toetsbeleid. De rector
zal de leerlingen uitnodigen om over het hele toetsbeleid te spreken.
8) Jaarplanner
BAM zegt dat de activiteiten weken waar mogelijk beperkt zullen worden tot drie dagen
maar waar nodig vijf dagen zullen duren. Er zal meer maatwerk komen. Roosters zullen
ruim op tijd bekend zijn, activiteiten worden nu geïnventariseerd. Er zal niet aan secties
worden gevraagd om met extra activiteiten te komen om de week te vullen.
Dennis zegt dat de activiteiten week helemaal leeg zijn voor de derde. BAM zegt dat dit
alleen zo is voor de laatste activiteitenweek.
Sander vraagt nog naar de rustperiode na een toetsweek, BAM dat is niet de insteek van
de activiteiten weken.
9) Ouderbijdrage
Dennis zegt dat het logisch is dat als er extra activiteiten zijn de kosten deels worden
doorbelast.
10) Overgangsnormen
Deze zaten niet bij de stukken. BAM licht vast een tipje van de sluier op.
Er zal moeten gekeken worden naar de rol van de rector in de overgangsnormen. Het
komt steeds vaker voor dat ouders beslissingen aanvechten. Hij wil hier in alliantie
verband over spreken. Ook lijkt het hem een onderwerp voor de ouderraad.
VEN vraagt naar de rekentoets in 5V, wat gebeurt er als een leerling deze nog niet heeft
gedaan.
RIB vraagt aandacht voor een leerling met twee vijven in de kernvakken en de rest
voldoendes, in veel vergaderingen is afgeweken van de norm om zo’n leerling te kunnen
bespreken.
GRC vindt de huidige regels wel duidelijk voor leerlingen, ze weten waar ze aan toe zijn.
Sander vraagt naar de veranderingen bij CKV, kun je daar over met een cijfer lager dan 4?
11) Rookbeleid
BAM zegt dat het de bedoeling is om per 1-1-2018 de school rookvrij te hebben.
12) Nieuws uit de andere raden.
De LLR is bezig met het bekijken van het leerlingenstatuut. Dit komt mogelijk in de tweede
MR vergadering van het komend jaar terug.
13) Monnikskap
De MK groeit rustig verder. Komend jaar waarschijnlijk meer dan 65 leerlingen.
14) Rondvraag
VEN vraagt om communicatie over personeel dat in de wachtruimte zit voor de functiemix.
KRM zegt toe dat deze snel volgt.

Sander vraagt naar vacatiegelden, KRM zoekt dit uit maar zegt ook dat we daar het
etentje voor hebben. Sander vraagt ook naar de privacyregels die gaan veranderen. Dit
onderwerp wordt op alliantieniveau besproken in de GMR.
Sander en Dennis vragen naar de teleurstellende examenresultaten.
BAM zegt dat de havo in lijn is met andere scholen en dat de resultaten van het VWO later
zullen worden geanalyseerd door PLL en MER.
Marnix pleit voor een langere tijd tussen inzage toetsen en aanvraag herkansingen. Dit zal
een onderdeel worden van het toetsbeleid.
Giovanni vraagt naar de uitbreiding van fondsen bij de gemeentelijke regeling. KRM zegt
dat dit de aandacht heeft van de bestuurder.

Stemmingen:
 Lessentabel 1AG, 2AG: De MR stemt unaniem in met het voorstel.
 Schoolgids: de stemmen staken, twee voor, twee tegen.
 Examenreglement: De MR stemt unaniem in met het voorstel.
 Schoolplan: De MR stemt unaniem in met het voorstel.
 Jaarplanner: De MR stemt met meerderheid in met het voorstel.
 Ouderbijdrage: De oudergeleding van de MR stemt unaniem in met het voorstel.

Afkortingen:
AC: Activiteitencommissie
BAM: Menno Bartlema
BB: bovenbouw
BUA: Sandra Burgers
CLR: centrale leerlingen raad
DB: Dagelijks bestuur
DEH: Harm Denissen
GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad
GRC: Carla van Gruijthuijsen
HER: Rob Hendriks
HOT: Tom Hooft van Huysduynen
KRM: Marion Krabbenborg
MER: Mark van der Meijden
MK: Monnikskap
OB: onderbouw
OR: ouderraad
PLL: Lex Plantaz
RIB: Bart van Riessen
SCR: Renée van der Schans
VEN: Nanda Verhagen
VET: Toon Verploegen
Actielijst:
 BAM zoekt uit of er een leerlingenwerkplek kan komen komend jaar na het 6e uur.
(zie punt 3)
 BAM zorgt in december voor een evaluatie van de lessentabel 1AG en2AG (zie
punt 4)
 BAM zorgt voor tijdige communicatie naar leerlingen en OP nav artikel 17 en 18 van
het examenreglement (zie punt 6)
 KRM nodigt de leerlingen uit om tot een goed toetsbeleid te komen (zie punt 7)
 De directie gaat met de ouderraad spreken over de veranderende houding van
ouders mbt communicatie richting school (zie punt 10)
 BAM zegt toe dat er gestreefd wordt naar een rookvrije school per 1-1-2018
 KRM zorgt voor communicatie rondom de functiemix (zie punt 14)

