Notulen MR vergadering 8/3/2017
Aanwezig: Toon Verploegen (vz), Harm Denissen, Tom Hooft van Huysduynen, Bart
van Riessen, Nanda Verhagen, Sander Elemans, Marnix Looijmans, Dennis Löwik,
Hans van der Weide, Erwin Ooyman, Giovanni Meijer, Marion Krabbenborg, Menno
Bartlema
Afwezig: Carla van Gruijthuijsen

1) Opening
VET opent de vergadering om 20:45 uur en heet iedereen welkom.
2) Notulen 18 januari
Naar aanleiding van afspraak 3 (organogram) wordt om een legenda gevraagd.
Naar aanleiding van afspraak 6 (groene boekje) de afspraak is dat de leerling zich
een dag later meldt met het groene boekje.
Naar aanleiding van punt 7 (iPad in havo mediatheek), er is doorgegeven aan de
mediatheekbeheerders dat werken met de iPad in de havo mediatheek is
toegestaan.
De notulen worden goedgekeurd.
3) Mededelingen en ingekomen post
De examencommissie heeft besloten dat op verzoek van de sectie, de chemie
olympiade voor dit jaar vervalt uit het PTA.
Er wordt kort gesproken over het artikel uit NRC, er is inmiddels een vervolg dit zal
worden gemaild.
KRM is trots op de aanmeldingen; 161 is ruim meer dan verwacht, er zijn
consequenties voor de klassenvorming. Er komt komend jaar 1*1H, 2*1HV, 1* 1A, 1*
1AG en 1*1G.
Er wordt onderzocht of het mogelijk is om naar vijf tweede klassen te gaan.
4) Pestbeleid
Sander vraagt of digitaal pesten niet een betere vermelding moet krijgen, BAM: deze
vorm van pesten is in eigenheid niet anders, vandaar dat de aanpak gelijk is.
Marnix vraagt wat de rol is van de verschillende leerlingen in de aanpak via “hart
optreden”. BAM antwoordt dat het bij pesten gaat om het groepsproces, ook
buitenstaanders spelen een rol.
Giovanni vraagt nog of er geen aangifte wordt gedaan bij bv hacken. BAM geeft aan
dat dit altijd tot de mogelijkheden behoort.
De ouders vinden het vermelden van teamsport wat aanmatigend, BAM: kan er zo
uit.
Hans vraagt hoe vaak dit protocol moet worden gebruikt en hoe groot het probleem
van pesten is op het DC.
BAM: het is dit schooljaar 4 a 5 keer gebruikt, uit de eerste klas enquête blijkt dat
leerlingen positief zijn, en het DC een veilige school vinden.
5) Missie visie schoolplan stand van zaken
KRM zegt dat er een aangescherpt stuk is, dat er wordt gewerkt aan een schoolplan
op een poster. Deze aanpak wordt binnen de alliantie waarschijnlijk breder opgepakt.

Op een poster presenteren geeft meer focus. Bij de poster komt een onderlegger van
enkele A4-tjes met wat wettelijke eisen en enige uitwerking.
De basis van wat op de poster komt zijn alle gespreken die de afgelopen maanden
zijn gehouden met OOP, OP, leerlingen en ouders.
De school is nu docentgericht dat zal meer leerling gericht worden.
Het ambitie niveau blijft hoog, zo staat het DC ook bekend, de onderzoekende
houding van leerlingen zal worden versterkt. Ook zal naar de sociaal emotionele kant
gekeken worden.
De planning die in de stukken staat gaat gehaald worden.
6) Resultaten iPad onderzoeken
KRM: Het onderzoek is net binnen, het zal eerst in het MT worden besproken. Het is
geen voor/tegen verhaal, meer een algemene analyse met de vraag wat zijn
stimulerende en belemmerende factoren. Op de volgende MR zal het rapport
besproken worden.
Sander geeft een toelichting over de eerste resultaten van de leerling enquête.
De respons was na 24 uur bijzonder groot mogelijk mede doordat het een zeer korte
vragenlijst was. De leerlingen waren positief over het feit dat ze bevraagd werden.
Over het werken met de iPad waren ze minder te spreken. Marnix vraagt ook
aandacht voor de opmerkingen die de leerlingen hebben gemaakt. Er wordt
afgesproken ook hier de komende MR op terug te komen.
Hans vraagt nog naar de mening van ouders, is die gepeild? BAM er is twee jaar
geleden een onderzoek geweest de resultaten daarvan zullen bij de komende MR
weer worden meegenomen.
KRM gaat met Erwin in overleg of er nog een enquête moet komen.
7) Tevredenheidsonderzoek eerste klas
VET vraagt wat er met de uitslag gedaan wordt.
KRM antwoordt dat dit met de mentoren van de eerste klas is besproken en dat zij er
aandacht aan besteden in de mentorlessen.
RIB zegt dat verschillen in dit onderzoek waarschijnlijk niet significant zijn.
Marnix vraagt voor meer actualiteit in het onderwijs. KRM zegt dat dit meegenomen
wordt in de visie als gesproken wordt over burgerschap.
VEN benadrukt nog dat op het DC nog sterk aan boeken wordt vastgehouden.

8) Opstarten schoolgids/ ouderbijdrage
BUA gaat de schoolgids opschonen daarna krijgen de ouders en de leerlingen een
eerste versie. De leerlingen kunnen als ze dat nodig achten deze eerste versie
bespreken in de leerlingen raad.
KRM zal zodra de eerste versie klaar is een afspraak maken met de ouders en de
leerlingen.
BAM zegt toe dat dit ook voor de ouderbijdrage geldt. Aandachtspunten zijn het
groene boekje houden of niet en de printerkosten.
9) Monnikskap
DEH meldt dat de MK aan het groeien is en dat daardoor meer lokalen nodig zijn.
BAM zegt daarop dat de noodlokalen nog een jaar worden gebruikt.
DEH vraagt aandacht voor de klimaatbeheersing.
Erwin meldt dat er een ouderraad is opgericht.

10) Overgangsvergadering 1 en 2 HAVO
VET vraagt of de revisie ook onder het experiment valt. KRM zegt dat mocht er
revisie komen dan zal dit op de traditionele manier gebeuren.
RIB vraagt naar de grotere rol van de afdelingsleider en verzoekt dit in de evaluatie
op te nemen. VET vraagt dat de evaluatie in september klaar is zodat het in de
eerste MR vergadering kan orden besproken.
KRM zegt beide punten toe.
VEN vindt het positief dat er in het stuk al over een evaluatie wordt gesproken.
11) Nieuws uit de andere raden
RIB zal een stukje schrijven over de samenstelling van de MR voor de dagkrant en
de nieuwslink.
DEH is lid geworden van de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR bewaakt de
verdeling van gelden met betrekking tot passend onderwijs.
12) rondvraag
HOT vraagt aan BAM dat hij bij de bijeenkomst van het OOP op 23 maart let op de
beschikbaarheid van de conciërges en receptie.
Sander vraagt een betere communicatie over het 40 minuten rooster.
Marnix vraagt om meer regie rondom de onevenwichtige werkdruk bij leerlingen.
KRM zegt toe dat hier kritisch naar gekeken gaat worden.
Ook vraagt Marnix meer duidelijkheid over het inleveren van het PWS.
Erwin vraagt naar de mogelijkheid van het rooster uit Zermelo naar de agenda in de
iPad te zetten. Marnix zegt dat dit mogelijk is. KRM zal dit oppakken zodat dit breed
bekend wordt.
13) VET sluit de vergadering om 21.59 uur

Stemmingen:
Er wordt unaniem ingestemd met het pestbeleid.
Er wordt met meerderheid ingestemd met het experiment in klas 1H en 2H, mbt de
overgangsvergadering.

Afkortingen:
AC: Activiteitencommissie
BAM: Menno Bartlema
BB: Bovenbouw
BUA: Sandra Burgers
CLR: Centrale leerlingen raad
DB: Dagelijks bestuur
DC: Dominicus College
DEH: Harm Denissen
GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad
GRC: Carla van Gruijthuijsen
HER: Rob Hendriks
HOT: Tom Hooft van Huysduynen
KRM: Marion Krabbenborg
LGF: Leerling gebonden financiering
MK: Monnikskap
OB: Onderbouw
OP: Onderwijzend personeel
OOP: Onderwijs ondersteunend personeel
OPR: Ondersteuningsplan raad
OR: Ouderraad
PLL: Lex Plantaz
PWS: Profiel werkstuk
RIB: Bart van Riessen
VEN: Nanda Verhagen
VET: Toon Verploegen

Afspraken;
De MR krijgt de volgende vergadering voorstellen rond herinrichting klas 1 (en 2)
(vorige vergadering)
De volgende keer komen de onderzoeken van de iPad terug. (punt 6)
KRM en Erwin spreken af of er nog een ouderonderzoek komt (punt 6)
KRM zal de ouders en de leerlingen de eerste versie van de schoolgids verstrekken
zodra deze af is en een overleg daarover inplannen. (punt 8)
BAM zal een voorstel over de ouderbijdrage maken en een afspraak met de ouders
maken om dit te bespreken. (punt 8)
De evaluatie over het experiment in klas 1H en 2H al in september in de MR
besproken worden (punt 10)
RIB schrijft een stukje over de samenstelling van de MR voor de dagkrant en de
nieuwslink (punt 11)
KRM gaat kijken of er meer regie kan komen over de werkdruk verdeling bij
leerlingen (punt 12)

