
Notulen MR 11 november 2020 

Digitaal aanwezig: Lilian Fluijt (vz), Jos Kieboom (secr), Emilie Braam-Roulot, Nadia Lolli, Tom Hooft 

van Huysduynen, Harm Denissen, Dorine Pepping (rector), Nancy van Riet-Bunte (conrector), Menno 

Bartlema (conrector), Saskia van Zwolgen, Karima Coenders, Ayla Ozturk Isleyen, Joris Berkers, Sofie 

Dam en Bastiaan Straten. 

1) Opening 

FLL opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2) Mededelingen 

PED geeft aan dat school momenteel coronavrij is. Hierdoor is er weinig lesuitval door absenten 

collega’s of leerlingen. Hoogstens in verband met verplichte quarantaine.  

Door coronamaatregelen minimaal mogelijk overleg op school. Ouderavonden dus online. 

Geldt ook voor wervingsactiviteiten, welke online gaan plaatsvinden. Dit is een bovenschoolse 

beslissing.  

Tijdens de activiteitendagen zijn leerlingen beperkt op excursies geweest. 

Dura Vermeer heeft verzoek tot extra uitstoot ingetrokken naar aanleiding van bezwaar uit de 

omgeving. 

BAM geeft aan dat er extra inhaalmomenten zijn ingepland. Leerlingenabsentie in de toetsweek viel 

echter mee.  

 

3) Notulen 

Notulen zijn goedgekeurd. In het vervolg zullen de notulen kort na de vergadering worden 

rondgestuurd door de secretaris. De MR leden en directie krijgen dan één week om te reageren. 

Indien er geen inhoudelijke opmerkingen zijn zullen de notulen vroegtijdig gepubliceerd worden. 

Actiepunt koffieapparaat leerlingen vorige vergadering: gaat niet lukken i.v.m. rentabiliteit cateraar. 

Actiepunt ARBO vorige vergadering: BAM geeft aan dat de jaren 2019 en 2020 bijna gereed zijn. Zal 

(in ieder geval voor 2019) nog zo’n twee weken duren. Daarna zal ARBO commissie bijeen komen. 

Actiepunt goedgekeurde documenten vorige vergadering: BAM stuurt deze (o.a. examenreglement, 

schooljaarplan, etc.) naar KIJ en hij stuurt ze door naar de MR leden. 

 

4) Taakbeleid 

Is in de PMR veel over gesproken. Stemming op het eind van de vergadering. 

 

 

 



5) Meerjarenbegroting 

HOT vraagt naar een gedetailleerde begroting over 2021. BAM zal dit nasturen naar KIJ. 

KIJ vraagt naar het grote verschil tussen het resultaat en genormaliseerd resultaat vanaf 2022. BAM 

geeft aan dat dit inderdaad onjuist is weergegeven. Vanaf 2022 is het resultaat gelijk aan het 

genormaliseerd resultaat. 

DEH gaat in op de krimp bij het OP en OOP. Hoe wordt het personeel en de MR meegenomen en 

hoe/wanneer wordt dit gecommuniceerd? Is de stand van zaken m.b.t. boventalligheid bekend bij de 

secties? BAM zegt in gesprek te gaan met de secties n.a.v. de prognoses/formatie. Hetzelfde geldt 

voor het OOP.  

PED zegt dat tijdens de volgende PMR er een eerste beeld te geven is van de formatie. Dit zal daarna 

richting MR gaan. 

DEH vraagt naar de functiemix. Dit kan effect hebben op de krimp en boventalligheid. Daarbij geeft 

dit mogelijke ruimte voor promotie weer. BAM zegt dat de verplichting m.b.t. deze streefcijfers is 

komen te vervallen. Daarom worden ze niet standaard verspreidt naar de MR. PED geeft aan dat er in 

oktober geen ruimte was voor eventuele promotie en dat de directie in april weer kijkt naar 

mogelijkheden. 

HOT vraagt of de 1FTE krimp bij het OOP natuurlijke krimp is? BAM geeft aan dat dit er niet inzit. PED 

geeft aan dat natuurlijk verloop in de cijfers verwerkt is. De 1FTE krimp komt daar op. 

Joris vraagt of in de begroting rekening is gehouden met de fusie? BAM zegt van niet aangezien de 

bovenschoolse fusie niet van invloed is op onze begroting en dat het uitgangspunt is dat het 

Dominicus College de komende jaren in de begroting zelfstandig blijft. 

DEH vraagt naar de twee opgenomen laadpalen in de begroting. BAM geeft aan dat dit de enige 

uitbreidingsinvestering is (de rest zijn vervangingsinvesteringen). Wordt wenselijk geacht met het 

oog op duurzaamheid. Kosten zijn geraamd op € 7.500,-. HOT vraagt of er dan direct laatpunten voor 

elektrische fietsen aangelegd kunnen worden? Dit lijkt BAM en PED een goed plan. 

 

6) Hybride en online lessen 

Sofie zegt dat het melden bij online volgen van lessen onbekend is bij leerlingen. Sommige docenten 

openen alleen Teams wanneer je als leerlingen van te voren mailt, anderen docenten openen Teams 

sowieso. BAM zegt dat de receptie bij ziekmelding vraagt of de leerling online de les wil volgen. Zo ja, 

dan is dit zichtbaar in magister en pas dan zal Teams beschikbaar komen.  

Bastiaan vraagt of je als leerling dan ongeoorloofd absent kunt zijn? Het antwoord is ja. 

PED zegt toe nog een duidelijk bericht naar alle leerlingen te sturen over de nieuwe gang van zaken 

bij hybride lessen. Dit zal er voor het weekend uitgaan. 

Bij hybride lessen hoeft de camera van leerlingen niet perse aan. Is minder van belang, mede 

vanwege de korte periode dat de leerling thuis zit. Bij Online lessen die eventueel in de toekomst 

komen is de insteek anders en voor een langere periode. Vandaar het verschil in cameraplicht. 

Ayla geeft aan dat twee weken verplichte quarantaine een lange periode is om thuis hybride lessen 

te volgen. Ziet hierdoor liever een klein(er) verschil tussen hybride en online. PED zegt dat interactie 

via hybride lessen er niet inzit. De docent legt de focus op de (fysieke) klas. 



DEH geeft aan dat de lestijden voor de MK niet handig zijn bij online lessen. BAM vraagt om een 

voorstel vanuit de MK? DEH zegt dit toe. 

 

7) nieuws uit andere raden 

Joris zegt dat de centrale leerlingenraad het nieuwe leerlingenstatuut af heeft.  

RIN geeft aan de Ouderraad heeft gesproken over de (online) werving i.v.m. corona. Leerlingen zullen 

deels naar school mogen komen, ouders niet of beperkt en dan los van de leerlingen. 

 

8) Wvttk 

DEH heeft een opmerking over de rapportvergaderingen uit de dagkrant. Soms online en soms toch 

fysiek. Waarom dit verschil? PED zegt dat fysiek vooral de onderbouw is in een kleine setting. Dat kan 

coronaproof. Net als de speeddates in 5H welke in de AGZ plaatsvinden.  

DEH en LON geven aan dat beide best online kunnen en zien in het licht van de coronamaatregelen 

niet in waarom deze toch fysiek plaatsvinden. PED koppelt dit signaal terug naar de team 

coördinatoren en het zal met de mentoren worden besproken. 

Ayla brengt de mondkapjesplicht naar voren. Leerlingen dragen ze steeds minder, zeker in de 

middag. FLL vraagt of het MT deze signalen ook krijgt? PED zegt dat ze in de ochtend streng 

controleren. We moeten leerlingen helpen herinneren. Dat is ook een rol van docenten. HOT stelt 

voor dat mentoren dit nogmaals onder de aandacht brengen. Ayla stelt gedragscodes voor. 

Hoofdzakelijk is de boodschap van de MR en directie dat het merendeel van de leerlingen welwillend 

is, maar regelmatig herinnert moet worden aan het mondkapje. Bastiaan voegt hieraan toe dat er 

zeker ook leerlingen zijn die het mondkapje met opzet niet dragen.  

Joris brengt in dat de zelfstudieblokken op de MK veel leerlingen bij elkaar zitten. Dit is niet 

wenselijk.  

 

9) rondvraag 

Joris vraagt naar leerachterstanden? Is hier zicht op? BAM zegt dat dit regulier in kaart is gebracht. 

PED voegt toe dat deze achterstanden op de MK meer maatwerk is.  

LON brengt in dat diverse secties minder tijd hebben gekregen voor maatwerkuren. Dit is niet 

duidelijk gecommuniceerd richting de secties. Nu weten secties niet wat de mogelijkheden zijn. Wie 

is hier verantwoordelijk voor? PED zegt toe dit te bespreken met de projectgroep.  

Bastiaan geeft aan zich geen brandoefening te kunnen herinneren van de afgelopen drie jaar. BAM 

reageert dat deze ieder schooljaar plaatsvindt. Soms schoolbreed en soms op een losse afdeling. 

FLL sluit de vergadering om 21.45u 

 

 

 



Stemming) 

Taakbeleid: instemming met de volgende toegezegde aanpassingen 

- Stap 9 verplichte aanwezigheid gaat eruit 

 

 

Actielijst     wie   wanneer 

ARBO jaarverslag afronden   BAM   November 

Aangepaste documenten rondsturen  BAM/KIJ  november 

Gedetailleerde begroting rondsturen  BAM/KIJ  november 

1e beeld formatie / boventalligheid  directie   volgende PMR vergadering 

Leerlingen berichten hybride lessen  PED   uiterlijk 13 november 

Voorstel lestijden MK online lessen  DEH   n.o.t.k.  

Bezwaar fysiek vergaderingen terugkoppelen  PED   voor vergaderingen 

Onduidelijkheid maatwerkuren OB naar projectgroep PED  voor komende vergadering

  

Gebruikte afkortingen: 

BAM: Menno Bartlema 

BB: bovenbouw 

DEH: Harm Denissen 

FLL: Lilian Fluijt 

GMR: Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

HOT: Tom Hooft van Huysduynen 

KIJ: Jos Kieboom 

LON: Nadia Lolli 

MK: Monnikskap 

MR: medezeggenschapsraad 

MT: management team 

OB: onderbouw 

OOP: onderwijs ondersteunend personeel 

OP: onderwijzend personeel 

PED: Dorine Pepping 

PMR: personeelsdeel van de MR 

RIN: Nancy van Riet-Bunte 

ROE: Emilie Braam-Roulot 

 


