
Notulen MR vergadering 20 december 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, Erwin Ooyman, Hans van der Weide, 

Giovanni Meijer, Bart van Riessen (notulen) 

Afwezig: -  

 
1) Opening: 

 De voorzitter heet iedereen welkom. 
2) Mededelingen: 

KRM: Veel scholen zijn op dit moment bezig met onderwijsvernieuwing en zoeken de media 
om dat aan toekomstige brugklassers te laten weten. 

3) Begroting: 
KRM: de begroting is geaccordeerd door de Raad van Toezicht, inclusief de gelden voor de 
onderwijsvernieuwing. 
Er wordt door de MR nogmaals verzocht om een andere begrotingssystematiek. 
GRC vraagt naar de tegenstelling op blz. 20 . In paragraaf 8.1 staat dat er in 2019 geen 
aanvullende maatregelen nodig zijn, in de volgende paragraaf wordt dit tegengesproken. 
BAM zegt dat wat in paragraaf 8.2 staat juist is. 
HOT vraagt naar de transitievergoeding van personeel dat afvloeit, deze zijn meegenomen in 
de personele lasten. 
Er wordt gevraagd naar de ouderbijdrage. Daar staan even grote lasten tegenover GIJ zal 
een meer compleet antwoordt mailen. 
VET benadrukt dat een positief advies over de begroting geen instemming is met het 
formatieplan. 

4) Kaders lessentabellen 
VET: Bij de uitgangspunten en de voetnoot 1 wordt vooruit gekeken naar 2019 en verder, het 
stuk gaat over de lessentabel 2018-2019, de onderwijsvisie is nog vrij onduidelijk graag alles 
wat hiermee te maken heeft schrappen. De directie is akkoord. 
Gevraagd wordt waarom er in klas drie Gymnasium 31 lessen blijven staan. BAM antwoordt: 
Het is in het MT besproken, de mening was dat de ingreep te groot wordt als je naar 30 uur 
gaat, de profilering van het Gymnasium komt dan onder druk. 
GRC wil het woord “willen” in uitgangspunt 3 schrappen, de directie is het hiermee eens.   
Dennis laat duidelijk merken dat hij het totaal niet eens is met dit plan, hij noemt het een 
uitholling van het onderwijs en wil graag dat er geschrapt wordt in niet lesgevende taken. 
BAM geeft aan dat hier ook naar gekeken wordt maar dat dit niet voldoende oplevert. Ook 
Hans vraagt naar andere methoden om te bezuinigen. KRM en BAM zeggen dat er al goed 
is gekeken naar de materiele lasten en het OOP, bij deze laatste groep is afgelopen jaar al 
veel ingeleverd. 
Dennis heeft ook kritiek op het managen van de school, zo is er personeel ingehuurd dat niet 
nodig bleek. 
Ouders hebben geen zicht op de takenlijst en het taakbeleid. 
Dennis vult aan dat als dit doorgaat de werkdruk voor leerlingen en personeel groter wordt. 
Sander vraagt of wat nu voorlicht gevolgen heeft voor de toetsdruk. 
KRM antwoordt dat dit twee verschillende zaken zijn en dat het voorstel over het toetsbeleid 
op de agenda staat. 
RIB pleit ervoor bij de bovenbouw ad 1 het woord “afgeroomd” te schrappen, de lessentabel 
is klein ten opzichte van de onderbouw. De directie is akkoord. 
VET zegt dat het laatste stuk over de clustering niets met de lessentabel te maken heeft en 
ziet dit graag geschrapt. 
De directie erkent dat dit niets met de lessentabel te maken heeft en zal over dit onderwerp 
later een apart voorstel indienen. 



5) Jaarplanner 
VET zegt dat het stuk over het verschuiven van de herkansingen niet in dit stuk hoort en ziet 
hiervoor graag een apart stuk, de directie volgt deze redenering. 
Sander vindt drie dagen tussen de herfstvakantie en de eerste toetsweek te kort. Vakantie 
moet ook echt vakantie kunnen zijn. Een toetsweek met een weekend daarin kan ook bij een 
andere toetsweek.  
BAM antwoordt dat het begin van de 1e toetsweek dan verschuift naar 5 november en het 
begin van toetsweek 2 naar woensdag 16 januari. 

6) Leerlingenstatuut 
De leerlingen hebben intensief overlegt met KRM over dit nieuwe leerlingenstatuut. Marnix 
vraagt naar een bericht voor het personeel met de grootste veranderingen op voorstel van 
Hans zullen de leerlingen dat zelf aanleveren waarna het via de dagkrant zal worden 
verspreidt. DEH vraagt of er in deze ook aandacht is voor de MK leerlingen. 

7) Evaluatie klassen 1AG en 2AG 
Dennis vraagt naar de overgang van drie leerlingen van A G. Komt dit door de AG klas? 
BAM antwoordt dat hij de exacte reden niet weet maar dat het nu wel makkelijker is. 
Uit de informatie die de MR heeft gekregen blijkt dat de evaluatie eigenlijk te vroeg is. Er 
wordt afgesproken om dit onderwerp na de derde toetsweek terug te laten komen en de 
afdelingsleider van de VWO onderbouw dan te vragen om een toelichting te geven. 

8) Nieuws uit de andere raden 
De leerlingen vragen wat het gevolg is van het afschaven van rekenen bij de exameneisen. 
BAM: mogelijk moeten de overgangsnormen aangepast worden, dit zullen we doorspitten. 
Het extra rekenonderwijs blijft behouden want rekenen is nog steeds belangrijk. VEN zegt 
nog dat dit een taak is en dat het hele taakbeleid in het voorjaar besproken wordt. 
De ouderraad heeft gevraagd of een MR lid eens een vergadering kan bijwonen van de 
ouderraad. Dennis zal de komende OR bij de vergadering zijn. 
De OPR is druk bezig met het nieuwe ondersteuningsplan. 
De GMR heeft stukken rondom privacy goedgekeurd, daarbij zit een schoolopdracht. De MR 
verwacht binnenkort stukken daaromtrent. 

9) Monnikskap 
DEH zegt dat de Monnikskap nog steeds groeit maar dat het maximum van 70 leerlingen 
nog niet is bereikt. 
Er was bij de laatste ontruimingsoefening meer paniek bij de MK leerlingen, er zal een betere 
instructie moeten komen. GRC wil graag een terugkoppeling van de ontruimingsoefening 
naar het hele personeel en niet alleen naar de BHV ‘ers. 

10) Rondvraag 
- 

11) Sluiting 
VET sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
 
Stemmingen: 
Begroting: Een meerderheid van de MR geeft een positief advies. 
Kaders lessentabel: De MR stemt in met de kleinst mogelijke meerderheid. 
Jaarplanner: De MR stemt unaniem in. 
Leerlingenstatuut: De leerlingen in de MR stemmen unaniem in. 
 
 
 
 
Actielijst: 

 BAM zorgt na de derde toetsweek voor evaluatie van de lessentabel 1AG en 2AG 
met een mondelinge toelichting door de afdelingsleider.: 

 De directie zorgt voor stukken rondom privacy. 

 De directie zorgt voor een stuk rondom clustering kleine groepen. 



 Dennis is aanwezig bij de komende OR vergadering. 

 Dennis neemt plaats in de financiële commissie van de MR. 

 De directie zorgt voor een stuk over de mogelijke verschuiving van de herkansingen. 

 De directie zorgt voor een compleet SOP. 

 RIB zorgt dat het hek voortaan uiterlijk 19.15 uur open is. 

 De leerlingen zorgen voor een stuk voor de dagkrant over de veranderingen uit het 
leerlingenstatuut. 

 
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 
RIN: Nancy van Riet 
VEN: Nanda Verhagen 
VET: Toon Verploegen 
 
 


