
Notulen MR 4 juli 2018 

 

Aanwezig: Toon Verploegen, Harm Denissen, Tom Hooft van Huysduynen, Bart van 

Riessen, Sander Elemans, Marnix Looijmans, Dennis Löwik, Carla van Gruijthuijsen , 

Giovanni Meijer Erwin Ooyman, Menno Bartlema, Marion Krabbenborg 

 

Afwezig met kennisgeving: Hans van der Weide, Nanda Verhagen 

 

1. Opening: de voorzitter heet iedereen welkom inclusief Han Elbers, de 

bestuurder en Lilian Fluijt die vanaf komend jaar in de MR plaatsneemt 

namens het personeel. 

2. De bestuurder geeft een presentatie over de gevolgen van het vertrek van de 

rector per 1 oktober aanstaande. Eerst heeft hijzelf gesprekken gevoerd met 

verschillende groepen in de school, daarna heeft een adviseur dat nogmaals 

uitgediept. Het verslag en de adviezen die daaruit volgen staan centraal in de 

presentatie. Na de presentatie heeft de MR nog veel vragen maar er is nog 

veel onduidelijk. Afgesproken wordt dat er periodiek overleg komt tussen de 

bestuurder en de PMR zolang het proces naar een nieuwe rector loopt. Ook 

leerlingen zullen betrokken worden conform het leerlingenstatuut.(Han verlaat 

de vergadering) 

3. In verband met de tijd zet de voorzitter de agenda wat om, het volgende punt 

is de schoolgids. Er wordt een opmerking gemaakt over de vrije keus in de 

derde klas, deze gaat niet door dus dit moet uit de schoolgids. Ook moet de 

schoolgids nog AVG proof gemaakt worden. BAM zal dit uitzoeken. 

4. Als volgend punt wordt de ouderbijdrage besproken. Dennis meldt dat hij erg 

teleurgesteld was over de sportdag dit jaar. Ook vindt hij het vreemd dat er 

extra betaald moet worden bij een mentor uitje, dit hoort juist in de 

ouderbijdrage te zitten. 

5. De notulen van de vorige keer worden goedgekeurd. 

6. Als volgend punt wordt besproken de mededeling van de directie dat de vrije 

keus in de derde klas niet doorgaat. De leerlingen voelen zich bekocht, de 

binding met het schoolplan wordt doorgesneden. KRM zegt dat een en ander 

te snel is toegezegd oor de directie, er was nog niet met betrokken secties 

overlegd. Er wordt opgemerkt dat in de mededeling het over profielkeuze gaat 

terwijl dit nooit de insteek van de MR was. Dit was wel de interpretatie die de 

directie eraan gaf. De ouders maken zich zorgen om de komende 

onderwijsvernieuwing. Al met al geen schoonheidsprijs. 

7. Onderwijsvernieuwing. De bestuurder heeft het stuk gehad en zal dit met de 

raad van toezicht bespreken. Er wordt gevraagd waarom de bovenbouw zo 

laat met een voorstel kaders komt. Dit kan wat de MR betreft vroeger. De 

projecten die nu in het stuk genoemd worden zijn fictief. Ook buiten school 

kunnen projecten plaats vinden of binnen school met medewerking van 

externen.  

8. Passend onderwijs. BAM meldt dat er voor komend jaar voor 7 dagdelen 

BPO-ers zullen zijn. Dat is een forse achteruitgang. Harm vraagt naar de gang 

van zaken rondom het projectplan onderwijsvernieuwing MK. BAM antwoordt 

dat na de vakantie met het team overleg volgt. De verantwoording van het 

zorgbudget zal in de financiële commissie volgen. 



9. Over het examenreglement en de overgangsregeling wordt afgesproken dat 

de leden vragen en opmerkingen via de mail naar de secretaris sturen en dat 

deze onderwerpen volgende keer terugkomen. 

10. Rondvraag. Er is een vraag over grote klassen komend schooljaar. BAM zal 

de secretaris dinsdag 10 juli laten weten hoeveel grote klassen er zijn en 

welke maatregelen genomen kunnen worden. Op de eerste werkdag zal er 

een extra overleg zijn tussen de PMR en BAM. 

Gevraagd wordt wanneer er duidelijkheid komt over het rooster, waarschijnlijk 

dinsdag. 

Carla vraagt of er in het kader van de onderwijsvernieuwing ook gekeken kan 

worden naar een andere begintijd van de schooldag. 

Er wordt gevraagd of er een drank machine kan komen voor thee, koffie en 

soep voor als de kantine dicht is. BAM neemt dit op met Rob Hendriks. 

Er wordt gevraagd naar de verdeelsleutel over de financiering van alliantie 

brede projecten. BAM zal dit opzoeken. 

 

Stemmingen: 

 

Met de schoolgids wordt met een meerderheid van de ouders en leerlingen 

ingestemd. 

Met de ouderbijdrage wordt unaniem ingestemd. 


