Notulen MR vergadering 13 Januari 2016
Aanwezig: Bart van Riessen (vz), Harm Denissen (notulen), Toon Verploegen, Mark
Eggink, Wilma Derksen, Mark Dijksma, Marjan Hofstede, Sander Elemans, Marion
Krabbenborg, Menno Bartlema
Afwezig: Bert Boelens, Carl Matser, Carla van Gruijthuijsen, Joost Krol
1) Opening
RIB opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2) Mededelingen
BAM: Op het moment is er één leerling met wiskunde C en deze leerling gaat
waarschijnlijk over naar wiskunde A. Er gaat meer aandacht in de voorlichting komen met
betrekking tot de verschillen tussen wiskunde A en C.
De MR is van mening dat het versneld examen voor 4H leerlingen een effect heeft op de
mogelijke formatie en dat het examenreglement hier niet in voorziet. Hierdoor is het stuk
volgens de MR geen informatief stuk, maar heeft de MR advies of instemmingsrecht.
BAM en KRM vinden het een pilot. RIB vraagt om een gedegen stuk en VET merkt op dat
er een risico is voor de leerlingen. Marjan vraagt om de antwoorden op de vragen in het
stuk en deze zal BAM de MR doen toekomen.
De MR wil eerder in het proces meegenomen worden bij pilots. Dit soort vernieuwingen
hebben effect op de hele school en zeker de vervolgstappen hiervan. Na navraag zegt
BAM dat het lastig is om voor het einde van het schooljaar nog met een stuk te komen.
Mark (ll) zegt dat ze bij de vreemde talen bezig zijn met het onderzoeken naar de
mogelijkheden van het inzetten van o.a. Goethe met betrekking tot het PTA en examens.

KRM zegt dat een nieuw protocol voor medicijntoediening er zal komen. Verder zal er een
nieuwe brandoefening zijn.
3) Notulen
Het niet door gaan van de sinterklaasviering is volgens Mark (ll) niet goed gevallen bij de
leerlingen. Verder was de communicatie onder de maat en was er hierdoor veel
verwarring. Mogelijk is het mogelijk dat de AC de viering oppakt. KRM is terughouden om
het weer op te pakken. Volgens RIB hebben leerlingen en ouders instemmingsrecht
hebben over dit soort zaken (art 24). RIB zoekt dit na. ACTIE. Marjan geeft aan dat het
gebrek aan communicatie het gerucht zou voeden dat ouders tegen zwarte piet zouden
zijn. KRM geeft aan dat dit inderdaad niet klopt.
Van de actielijst zijn punt 2, 6 nog niet gedaan en punt 7 mogelijk fysiek niet mogelijk. De
rest is uitgevoerd.

4) Schoolplan stand van zaken
De gesprekken met de verschillende groepen zijn goed verlopen en op 27 januari is er een
studiedag voor het personeel. Het speerpunt zal liggen bij keuzemogelijkheden. Het
schrijfwerk zal na de studiedag beginnen wat iets later dan gewenst, maar nog geen
vertraging.
KRM zegt toe op een vraag van RIB dat er op de volgende MR delen besproken kunnen
worden. ACTIE Mark (ll) vraagt of extra curriculaire activiteiten mee genomen gaan
worden. KRM zegt dat dit het geval zal zijn.
5) Inspectiebezoek
KRM heeft het conceptverslag ontvangen en het verslag geeft een goed beeld van de
school. De school krijgt een basis arrangement wat overeen komt met de 3-en en 4-en
(schaal 1-4) voor de verschillende onderdelen. Als het verslag definitief is zal KRM zorgen
voor de verspreiding. ACTIE
6) Jaarplanner (1e verkennende bespreking)
KRM/BAM melden dat er discussie is over een 2e meivakantie week in het Nijmeegse. Als
deze 2e week doorgaat dan zijn 4 van de 5 vrij in te vullen dagen al ingevuld. De laatste
zou dan waarschijnlijk de vrijdag naar hemelvaart zijn. Mocht er geen 2 e mei week komen
dan zou een verdeling over de week de voorkeur hebben van de docenten in de MR.
De lesvrije dagen zullen net als de afgelopen jaren voornamelijk net voor de
zomervakantie zijn en op rapportvergaderingen.
De reis van 5 havo zal in de eerste weken van het schooljaar gaan vallen en gelijk met 1 e
klas kampen. Mogelijk zal er dan voor de andere klassen een kleine mixweek zijn. De
volgende keer komt BAM met een uitgewerkte planner. ACTIE
Er is ook discussie over de overige mixweken en toetsweken. Het doel lijkt niet bereikt om
voor dit vraagstuk komt BAM met een voorstel. ACTIE
7) Nieuws uit de andere raden
In de leerlingraad is de sinterklaasviering en de nakijksnelheid van docenten besproken.
8) PR, open dag , werving
Er is een nieuwe flyer en een nieuwe presentatie.
9) Monnikskap
Een aantal ouders op de MK is samen met GRT druk bezig om een online ouderraad op te
zetten. Ze willen hier op de oudermiddag aandacht voor vragen.
10) MR reglement
Marjan vraagt na wat de mening van de directie is met betrekking tot de standaardiseren
van het MR reglement. Dus dat de MR de GMR mandateert. KRM zegt dat je ook veel

eenduidig wil hebben. Marjan zegt dat het zo al geregeld is in de WMS. KRM zegt dat ze
het niet meer zo voor de geest kan halen. Het overleg hierover in de rectorenraad is al een
tijd geleden.
11) Passend onderwijs
Van de 13 aanvragen zijn er maar 3 toegekend zegt BAM. We hebben overleg gehad met
Jeroen Rood en de conclusie is dat we beter moeten gaan schrijven en dat het
samenwerkingsverband gaat kijken naar de bureaucratie. Dit jaar zullen we op
projectbasis wat gelden krijgen. Er is nog niet specifiek naar de MK gekeken.
12) Rondvraag
Volgens VET zijn de noodlokalen te warm of te koud. KRM zegt dat HER niet meer kan
doen.
Wilma vraagt of het weggaan van CBR mogelijkheden geeft om de uitgang te verbreden.
KRM ziet daar geen aanwijzing voor.
Sander geeft door dat onder de leerlingen leeft dat de roosters slechter zijn. Volgens BAM
zijn er minder tussenuren deze periode.
Sander vraagt na hoe het zit met de bussen vanuit Wijchen. KRM antwoordt dat het beter
worden van de verbinding met Druten een negatief effect op de verbinding met Wijchen
lijkt te hebben.
RIB sluit de vergadering om 22:30.
Afkortingen:
BAM: Menno Bartlema
BOE: Bert Boelens
CLR: centrale leerlingen raad
DEH: Harm Denissen
GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad
GRC: Carla van Gruijthuijsen
GRT: Tom Groenenberg
HER: Rob Hendriks
KRM: Marion Krabbenborg
MK: Monnikskap
OB: onderbouw
OR: ouderraad
RIB: Bart van Riessen
Actielijst:
RIB zoekt na of leerlingen en ouders instemmingsrecht hebben activiteiten buiten de
lessen. (art 24).
KRM zegt toe dat delen van het schoolplan de volgende vergadering besproken kunnen
worden.

KRM zal zorgen voor verspreiding van de definitieve versie van het inspectiebezoek.
BAM komt de volgende vergadering met een uitgewerkte jaarplanner.
BAM komt met een voorstel m.b.t. mixweken en toetsweken.

