Notulen MR vergadering 2 maart 2016
Aanwezig: Bert Boelens(vz), Carl Matser, Carla van Gruijthuisen, Harm Denissen, Toon
Verploegen, Mark Eggink, Sander Elemans, Marjan Hofstede, Wilma Derksen, Menno
Bartlema en Bart van Riessen (notulen)
Afwezig: Mark Dijksma, Joost Krol, Marion Krabbenborg
1. Opening:
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Mededelingen:
Wilma neemt vanwege andere drukke werkzaamheden afscheid van de MR, het
formele afscheid zal gebeuren bij het etentje in november.
KRM heeft een flinke longontsteking.
BAM meldt dat er een goede open les avond en open dag was maar dat de
aanmeldingen tegenvallen, uit een eerste analyse blijkt dat vooral uit Nijmegen
minder leerlingen komen. Bovendien is de verhouding meisjes jongens erg scheef. Er
zal nader gekeken worden hoe hiermee om te gaan en dit te verbeteren.
BAM meldt dat het inspectierapport in lijn was met het concept.
3. Notulen:
N.a.v. de opmerking over passend onderwijs, het gaat nu beter met de financiën.
Er worden enige tekstuele veranderingen voorgesteld en de notulen worden
goedgekeurd.
4. Jaarplanner 2016-2017:
BOE dankt BAM voor de toelichting. Terugkoppeling met organisatoren van de
Barcelona en Rome reis is nog niet geweest, ook met secties is nog niet gesproken
over activiteiten in de mixweek. De personele bezetting van een mixweek na drie
lesweken wordt lastig, ook de planning komt onder druk te staan. Marjan meldt ook
nog dat het verplaatsen van de reis van 5 naar 6 ongelukkig is om dat dit wederom de
groep betreft die eerder geen reis naar York had.
BAM: Afdelingen worden meer verantwoordelijk om een goed programma te hebben
voor de mixweek.
5. Lessentabel 2016-2017:
Er is niks veranderd aan de lessentabel anders dan al was afgesproken.
De MR stemt in met de lessentabel.
6. Onderwijsparagraaf schoolplan:
Er worden opmerkingen gemaakt over de term ”meest moderne leermiddelen”.
BAM zegt dat alles wat uit de visiediscussies is gekomen in dit stuk staat. Dat er meer
dan 20 ambities instaan is inderdaad ruim; er is nog niet gekozen. Veel MR leden
vinden dit veel te veel, zelfs benauwend.
Het stuk wat nu er nu ligt is voor intern gebruik.
Wilma en Marjan vragen naar kernwaarden in het stuk, liefst maximaal vier.
7. Zomerschool:

Binnenkort moeten prognoses worden doorgegeven, het zal waarschijnlijk om zes
leerlingen gaan, alleen onderbouw leerlingen. In de bovenbouw hebben leerlingen
schoolexamens en deze cijfers blijven staan.
Er is nog geen tijdsplanning. De ervaringen van vorig jaar worden meegenomen. Een
lenteschool wordt nu niet overwogen, de pilot van de zomerschool duurt twee jaar,
daarna zal in de evaluatie ook het moment in het jaar worden meegenomen.
8. Krimp leerlingaantal en gevolgen daarvan.
BOE meldt dat de PMR een achterban raadpleging wil houden, midden op de dag.
BAM vindt dit een goed idee en zegt toe dat lessen hiervoor beperkt mogen uitvallen.
9. Monnikskap:
DEH meldt dat er een nieuwe docent biologie is.
10. MR reglement:
BOE vraagt naar de 3x3 regel, kan deze vervallen?
BAM heeft met KRM overlegd over dit punt, de rector wil de regel graag laten staan
maar wil niet dat dit een instemming tegenhoudt.
DE MR stemt in met het voorgestelde MR reglement waar artikel vijf lid drie is
vervallen.
11. Nieuws uit de ouderraad en leerlingenraad:
Sander meldt dat in de LLR is gesproken over de externe surveillance, er zijn enkele
negatieve verhalen. Ook wordt het printerbudget van het PWS besproken. BAM
hoort graag feedback over beide onderwerpen.
Marjan meldt dat in de ouderraad is gesproken over de afstemming met de MR, dat
er zorgen zijn over de krimp en dat er weer een onderzoek is nu over de gezonde
school. De OR vraagt zich af wat al dit onderzoek oplevert.
12. Rondvraag:
DEH vraagt naar het beleid van onkostenvergoeding bij verplaatste activiteiten. BAM
zal zorgen dat dit uitgezocht wordt.
Mark vraagt naar de planning van de proefwerkweek. BAM antwoordt dat deze
morgen komt.
13. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
Actielijst:
 BOE en RIB zorgen voor schriftelijke instemming over de lessentabel en het
MR reglement.
 BOE en RIB zorgen voor schriftelijke vragen over de jaarplanner, deze worden
eerst rondgestuurd en later beantwoordt door de directie.
 BAM zorgt dat er een antwoord komt op de vraag van DEH (zie rondvraag)
 Er komt een uitgebreide analyse om er voor te zorgen dat er komend jaar
weer meer aanmeldingen zijn.

