Notulen MR vergadering woensdag 20 maart 2019
Aanwezig: Toon Verploegen (vz), Harm Denissen, Tom Hooft van Huysduynen, Carl Matser,
Lilian Fluijt, Erwin Ooyman (ouder), Hans van der Weide (ouder); Hajar Rotbi (leerling),
Jakka Chang (leerling), Thom van Rijswijk(leerling), Nancy van Riet, Dorine Pepping, Menno
Bartlema en Bart van Riessen (notulist)
Afwezig met kennisgeving: Dennis Löwik (ouder)
1. De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom.
2. De rector stelt zich kort voor.
3. BAM: Er is voor komend jaar geen boventalligheid. Donderdag is de matching. De
krimp is komend jaar op te vangen door gebruik te maken van de flexibele schil, het
jaar daarna ontstaat mogelijk wel boventalligheid. Het streven is om collega’s
waarvan de tijdelijke benoeming afloopt voor 1 mei duidelijkheid te verschaffen.
De voorlopige jaarrekening geeft aan dat er in 2018 een positief saldo was van 141k
euro, gestegen loonkosten zijn tegen de verwachting in gecompenseerd, ook is er
meer geld binnen gekomen dan begroot vanuit het samenwerkingsverband.
Bovendien zijn slechts een vrij klein deel van de onderwijsvernieuwingskosten
opgenomen.
RIN: Er zijn voor komend jaar ongeveer 120 nieuwe leerlingen aangemeld, het is nog
niet duidelijk of dit 4 of 5 klassen worden. Verdeling is nog onduidelijk. Nu zijn er
gesprekken met basisscholen, ook de cito scores kunnen nog van invloed zijn. Deze
zijn pas halverwege mei bekend.
Opgemerkt wordt dat de huidige grote eerste klassen geen reclame waren voor de
school.
4. Indien de open dag verschuift dan verschuift de vrije dag mee.
5. BAM: Het stuk van TAC is niet in het MT geweest. Het is n.a.v. een halffabricaat. De
verwachting is dat als hieruit een rooster wordt gemaakt dat de examenklassen een
vergelijkbaar rooster hebben met het eerste semester van dit schooljaar.
De MR vraagt om een garantie dat iedere leerling in ieder geval het DC uur kan
volgen dat bij het vak hoort. BAM geeft deze garantie.
In de komende vergadering zullen de uitgangspunten van het rooster besproken
worden.
Er wordt door de MR gevraagd naar de ervaring van de leerlingen bij de verticaal
geclusterde vakken. BAM heeft het wel aan collega’s gevraagd niet aan leerlingen.
Een onderwijsassistent helpt dan is het organiseerbaar. Met de secties wordt over
een alternatief gesproken.
RIN: Er is met leerlingraden en ouderraden gesproken. Er zal nog een ouderavond
komen voor ouders van leerlingen uit klas drie en 4V. Ook met de leerlingen uit deze
klassen zal een activiteit worden georganiseerd dit jaar om de leerlingen voor te
bereiden. Ook in de 1e week van het nieuwe schooljaar zullen er activiteiten zijn met
dat doel.
PED geeft aan dat het belangrijk is dat de leerling meer regie krijgt over het eigen
leren. Er valt nu voor de leerlingen veel vakkencombinaties te kiezen, dat staat onder
druk door de krimp. De onderwijsvernieuwing kan hierbij helpen.
6. DEH: De vraag voor de onderbouw is hoe kun je terug naar 20 blokken? Mogelijk
meer focus op kernvakken. De visie van het DC zal meegenomen worden. Voor de

BB zal de lessentabel conform regulier zijn. Maandag is er op de MK een
teambespreking, ook is er snel een studiedag. Wordt vervolgd.
7. In de toetsweek is er een vervolg voor de collega’s met betrekking tot de
onderwijsvernieuwing. Er zal begonnen worden met het maken van projecten,
maatwerk en studiewijzers. De studiedag is voornamelijk voor het OP maar OOP kan
zeker aanschuiven.
8. In vooroverleg besproken
9. Geen nieuw nieuws
10. Thom vraagt om de PWS cyclus te vervroegen. Er zal met de pws coördinaten over
gesproken worden.

Stemmingen:
cao en werkdruk: Unaniem voor
Jaarplanner: Unaniem voor
Lessentabel BB: 9 voor, 2 tegen. De MR stemt in met de voorwaarde dat een leerling
minimaal een DC uur kan kiezen in het vak waarin hij les heeft.

Afkortingen:
BAM: Menno Bartlema
BB: bovenbouw
CLR: centrale leerlingen raad
DB: Dagelijks bestuur
DEH: Harm Denissen
FLL: Lilian Fluijt
GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad
GRC: Carla van Gruijthuijsen
GRT: Tom Groenenberg
HER: Rob Hendriks
HOT: Tom Hooft van Huysduynen
JAS: Sjel Jansen
MER: Mark van der Meijden
MK: Monnikskap
OB: onderbouw
OOP: Onderwijs ondersteunend personeel
OPR: Ondersteuningplanraad
OR: ouderraad
PED: Dorine Pepping
PLL: Lex Plantaz
PWS: Profiel werkstuk
RIB: Bart van Riessen
RIN: Nancy van Riet
RI&E: Risico inventarisatie en evaluatie
TAC: Carolijn Tacken
VEL: Lisette Verstegen

VEM: Mandy van de Velden
VET: Toon Verploegen

