
Notulen MR vergadering woensdag 26 juni 2019 

Aanwezig: Toon Verploegen (vz), Harm Denissen, Tom Hooft van Huysduynen, Carla van 

Gruijthuijsen, Lilian Fluijt, Erwin Ooyman (ouder), Hans van der Weide (ouder), Thom van 

Rijswijk (leerling), Hajar Rotbi (leerling), Jakka Chang (leerling), Dorine Pepping, Menno 

Bartlema en Bart van Riessen (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Dennis Löwik (ouder) 

 

1. Opening:  

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur. 

2. Mededelingen: 

PED: naar aanleiding van het vertrek van de afdelingsleider vwo onderbouw heeft het 

MT nagedacht over de invulling van het hele MT. Komend jaar wordt een tussenjaar 

want later gaat ook de afdelingsleider vwo BB weg. Voor komend jaar worden er twee 

coördinatoren aangesteld. Tevens wordt goed nagedacht over de structuur van het 

MT in de komende jaren, de MR zal in dit proces nadrukkelijk worden meegenomen. 

BAM: Er zijn op dit moment geen open staande vacatures voor volgend schooljaar. 

BAM: de slagingspercentages na de eerste ronde zijn 89 % voor de HAVO en 87% 

voor het VWO. Met name het cijfer van de Havo is ruim boven het gemiddelde van de 

regio. Verwacht wordt dat beide percentages nog zullen stijgen na de herexamens. 

3. Lessentabel Monnikskap 

In klas 3 V staan voor het VWO nog 20,5 blokken, dit komt overeen met 30,75 uur. 

Afgesproken is om terug te gaan naar 30 uur. Eerder is alleen voor de Gymnasium 

afdeling een uitzondering gemaakt. BAM zegt toe dat indien er goedkeuring wordt 

verleent aan de lessentabel deze wordt teruggebracht naar 20 blokken. 

DEH geeft als verklaring het vak filosofie, dit wordt wel op de VWO afdeling en niet 

op de havo afdeling aangeboden. Verder zijn de uren in 3 H en 3 A gelijk. 

4. Overgangsnormen 2019-2020 

Gevraagd wordt wat artikel 3b4, wat in de oplegger genoemd wordt, precies inhoudt. 

BAM antwoordt dat dit een overheidsmaatregel is die de doorstroming van leerlingen 

wil bevorderen. Er mogen geen eisen meer zijn over cijfers, of vakkenpakket. Ook 

moet een leerling die overstapt van een ander niveau het recht hebben om te blijven 

zitten. 

GRC vraagt naar punt A3 op blz. 2:Vervangers zijn vaak tot de toetsweek in dienst, 

hoe gaat dit met stemmen op de vergadering? BAM: het gaat met name om dure 

vervangers via bv Randstad. Het MT zal zich beraden over deze situatie. 

Ook wordt er gevraagd naar de voetnoot op blz. 3. De MR was ervan uitgegaan dat 

projecten cijfers zouden opleveren. De huidige tekst is een wens van de projectgroep 

onderwijsvernieuwing. 

RIB merkt op dat voetnoot 7 ook kan gelden voor andere VWO klassen. 

Ook wordt opgemerkt dat CKV vanaf nu een cijfer wordt dus analoog aan 

maatschappijleer moet worden vermeld. 

DEH pleit voor het schrappen van bijlage 1. 

5. Examenreglement 

De MR vraagt aandacht voor overstappers van VWO naar HAVO. In het reglement 

staat hier niets over. Graag verwijzen naar een regeling of functionaris. 

De MR vraagt de verwijzing in artikel drie naar artikel elf te schrappen. 

DEH heeft aandacht voor artikel 17, bij het 2e streepje graag ook 4V vermelden. 

FLL vraagt naar artikel 16d, is dit een wettelijke regel of een schoolregel, het voelt 

wat oneerlijk. 



De leerlingen hebben eerder een vraag gesteld over het meenemen van een 

herkansing, in dit voorstel komt dat niet terug. Hajar: Stel de eerste toetsweek gaat 

goed en de tweede minder dan kun je profijt hebben van het meenemen van een 

herkansing. 

De directie vindt dat een toets echt bij een periode hoort maar er wordt afgesproken 

om dit verder in de school te bespreken (mentoren teams/ afdeling/ 

examencommissie) en dit komende keer terug te laten komen. 

De ouders vullen aan dat ziek zijn in een toets periode grote gevolgen kan hebben. 

6. Plan van aanpak RI&E 

De MR heeft hierover geen opmerkingen. 

7. Onderwijsvernieuwing stand van zaken. 

De voortgang van de onderwijsvernieuwing op de Monnikskap is kort besproken. In 

de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar volgt een uitgebreid vervolg. 

De MR vraagt naar het voornemen om in de bovenbouw al in het begin van het jaar 

te beginnen met verdiepingslessen in het kader van Cambridge. De afspraak was om 

in het eerste halfjaar alleen verwerkingslessen in de DC uren te plannen. 

De rector antwoordt dat een en ander makkelijk is in te passen omdat er al een 

programma is. DEH vraagt naar de consequenties voor de roosters, niet alleen van 

de leerlingen die Cambridge kiezen maar ook voor hen die dit niet doen. De rector zal 

dit voor de zomervakantie terugkoppelen. 

8. Monnikskap 

De Monnikskap beleeft op dit moment een duidelijke groei, de verwachting is dat 

komend jaar met ongeveer 70 leerlingen begonnen gaat worden. Aanwas is er met 

name in klas 1 en klas 4. 

9. Nieuws uit andere raden 

In de leerlingenraad is gesproken over de enquête die is afgenomen bij de 

examenkandidaten. 

De OPR zal een nieuwe bestuurder krijgen. 

10. Rondvraag 

GRC: Graag afspraken die gemaakt worden met een vervanger graag ook naar de 

sectievoorzitter mailen. 

GRC: Wordt de structuur van het MT niet eerder anders in verband met de afspraken 

in het pensioenakkoord. De rector antwoordt dat eerst de uitwerking van dit akkoord 

duidelijk moet zijn om hier een uitspraak over te doen. 

GRC: Hoe gaan we om met vv uren bij projecten en maatwerk? 

FLL: Vraagt om meer sturing bij de bemensing van activiteiten. 

 

 

Stemmingen: 

Schoolgids: Unanieme instemming door ouders en leerlingen 

Ouderbijdrage: Unanieme instemming door ouders 

Lessentabel Monnikskap: Instemming met ruime meerderheid van de MR 

Taakbeleid: Unanieme instemming met het verzoek nog eens kritisch door bijlage 2 

te lopen. 

  



 

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 
 


