
Notulen MR vergadering 3/3/2021 

aanwezig: Lilian Fluijt (vz), , Emilie Braam-Roulot, Nadia Lolli, Tom Hooft van Huysduynen, 
Harm Denissen (notulist), Dorine Pepping (rector), Nancy van Riet-Bunte (conrector), Menno 
Bartlema (conrector), Karima Coenders, Ayla Ozturk Isleyen, Joris Berkers en Bastiaan Straten, 
Sofie Dam

afwezig m.k.: Saskia van Zwolgen, Jos Kieboom (secr, begin aanwezig)

1) Opening

De vergadering start om 20:35.

2) Mededelingen

PED: geen mededelingen. We zijn bezig geweest met de regels omtrent corona. We hebben 115 
aanmeldingen en dat zijn er meer dan vorig jaar. We zouden volgens de prognose er 140 moeten 
hebben. Nu in Nijmegen gekeken naar leerlingen die uitgeloot zijn. Waar we op uit komen is nog 
even afwachten.

3) Corona update

ROE: De collega’s vinden het erg jammer dat de suggesties niet zijn meegenomen. Waarom zijn de 
keuzes gemaakt die gemaakt zijn?

PED: We hebben alle suggesties zorgvuldig doorgenomen en sommige spreken elkaar tegen. Een 
aantal van de suggesties is ook teruggekomen in het uiteindelijke plan. BAM: We hebben juist de 
tijd genomen dit te organiseren. Hierdoor zijn we ook pas vrijdag gaan roosteren. PED: We hebben 
in de onderbouw ingezet op de ontmoeting en in de bovenbouw meer ingezet op de lessen. Jammer 
dat er collega’s zijn die hun onvrede zo hebben aangegeven. LON: bij de onderbouw vooral op 
projecten. PED: Behalve ontmoeten zijn de projecten natuurlijk ook goed. ROE: Mentorlessen in 
twee lokalen heb je niets aan. BAM: We hebben onvoldoende grote ruimtes. 

Sofie: Wanneer is het rooster beschikbaar? BAM: Dat zal hopelijk uiterlijk vrijdagmiddag bekend 
zijn. Klas 1 en 2 keuzes worden nog verwerkt. 

FLL: De leerlingen gaan in tweetallen lessen volgen. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen dat we 
vaste tweetallen krijgen? Hoe zal dit georganiseerd worden? BAM: De mentor zal hier een rol in 
krijgen. LON: In de onderbouw gaat dit waarschijnlijk wel goed. In de bovenbouw gaat dit door 
clustering niet lukken. BAM: In de bovenbouw is dit veel lastiger. Met koppels kunnen we met 16 
leerlingen in een klas zitten. LON: Dit moeten we dan nog wel goed communiceren. 

FLL: We vinden het heel positief dat jullie het personeel en de ouders in input hebben gevraagd. 
Echter denken wij dat de MR hier instemming over heeft. 

PED: We willen best met jullie overleggen en dat ook na de persconferenties. 

Karima: Als MR dienen wij informatie vooraf en tijdig te tijdig over beleidszaken te ontvangen. De 
MR is hierin niet betrokken, de ouderraad wel. Dan hoeft er niet gelijk een vergadering belegd 
worden. Maar we hebben wel even de tijd nodig om het door te door te nemen. De communicatie 
moet beter PED: We kunnen jullie beter meenemen. FLL: We hebben dan wel minstens een dag 
nodig om navraag te doen bij de andere leden van de MR. PED: Geen probleem dat gaan we doen. 



FLL: Het laatste punt is het omzetten van DC-uren in vaklessen. BAM: De examenleerlingen 
moeten op examen en kunnen elk contact gebruiken. Sebastiaan: Kunnen leerlingen uit 4H,4V,5V 
deze lessen niet gebruiken. BAM: Dit verzoek is binnen gekomen voor examenklassen. Sebastiaan: 
Kan dat ook nog voor de andere lagen? BAM: Dat gaat niet zonder een nieuw rooster te maken. 

4) Taakbeleid

FLL: Daar hadden we geen vragen of opmerkingen over.

5) Jaarplanning 21-22

FLL: Daar waren ook geen vragen of opmerkingen over. 

6) Lessentabellen

FLL: Daar waren ook geen vragen of opmerkingen over. In het vooroverleg is het standpunt van de 
sectie NM aan de orde gekomen. Ze zijn niet blij met de lessentabel MK. 

PED: Ze zijn betrokken geweest in een overleg bij het opstellen. Ze zijn niet bij het MT gekomen 
met deze opmerkingen. 

7) Arbo jaarverslag

FLL: Bij het arbojaarverslag waren wel een groot aantal vragen en opmerkingen. HUT: Er is maar 1
incidentenformulier ingevuld terwijl er al 2 maal een ambulance op school is geweest. BAM: In 
maart komt er een nieuw laagdrempelig formulier in sharepoint. 

FLL: Er zou een paragraaf sociale veiligheid in komen te staan. Dit is toegezegd in mei 2018 door 
het MT. BAM: Op welke thema’s zou het gaan? In de arbo commissie is dit niet er sprake gekomen.
Karima: In de notulen van 30 mei 2018 komt dit naar voren. BAM: Ik hoor graag wat erbij  moet 
komen. 

FLL: We gaan de komende tijd vaker op de agenda laten komen. 

FLL: De termijn van de ri&E is 6 jaar. Dit lijkt wat aan de lange kant. BAM: Dit is alliantiebeleid. 
Karima: Je moet in kunnen spelen op de actualiteit. Er is een wisseling van de arbobegeleiding. 
BAM: We volgen het beleid en geef het als advies mee aan de GMR. 

FLL: In het arbojaarverslag staat geen ontruiming. Toch zijn er de hele tijd mensen in het gebouw 
of gebouw geweest. BAM: Dat is in overleg met de bhv-organisatie. Eerst was het in mei en toen 
waren er 6 mensen in school. Later nog een keer en toen waren er weer weinig leerlingen in school 
en de organisatie heeft ook een keer aangegeven dat ze de 1,5 meter niet konden aanhouden. 
Karima: Het lijkt verstandig om deze opmerkingen ook in het verslag op te nemen, zodat begrepen 
wordt waarom geen oefening heeft plaatsgevonden. BAM: Dit nemen we mee. HUT: In het begin 
kon je nog denken dat Corona zo voorbij zou zijn. Toch moeten we nu een oefening gaan plannen. 
BAM: Er staat er nu een voor het voorjaar in de planning. Bastiaan: Hoe zit het met de 
afspreekplaats? Als je in de mediatheek zit moet je dan via de hoofduitgang. BAM: Dit moet een 
centrale plaats zijn. 



FLL: Dan nog een laatste punt over het ziekteverzuim. Als het op dit tempo doorgaat maken we ons
zorgen. DEH: Vooral ook dat door de dip alsnog een hoger jaargemiddelde uitkomt. PED: We 
willen graag wat dingen uitzoeken en dan volgende vergadering uitzoeken. 

8) Schoolplan

FLL: Dit kalenderjaar loopt het schoolplan af. PED: We zijn er nu niet meer bezig. We kunnen in 
overleg met het bestuur in overleg gaan om een verkort jaarplan te maken. We zijn door corona ook 
nog bezig met het oude jaarplan. We kunnen bijvoorbeeld een schoolplan voor 2 jaar maken. 
Karima: De inspectie wil dat er een schoolplan is. De regels zijn in 2017 aangepast. Het hoeft elkaar
niet te bijten en je wil een plan hebben voor de komende 4 jaar. PED: We moeten dan wel met de 
teams kunnen zitten. Het is nu erg lastig om met teams te gaan zitten. We gaan dit oppakken. 
Karima: Wanneer wordt het dan opgepakt? Dit zouden we gewoon op moeten pakken. PED: We 
zeggen niet dat we niets willen doen. We willen geen papierentijger en dus met collega’s 
overleggen. Dat kost tijd. Karima: Het is een eis van de inspectie. PED: Ik heb niet gezegd dat we 
dat niet willen doen. We hebben er alleen door omstandigheden nog niet aan gewerkt. We moeten 
goed nadenken hoe we dit gaan oppakken. PED: We komen de volgende vergadering terug op dit 
punt en de planning mbt het concept en de eindversie.   

9) Monnikskap

DEH: Hoe is de stand van zaken mbt de bekostiging. PED: We zijn al lang in overleg met OCNW 
omdat ze de bekostiging willen stopzetten. We zijn met aan het overleggen met de VO-raad en 
verder ook met het samenwerkingsverband. Het is echter zo dat de leerlingen uit het 
samenwerkingsverband komen. De andere samenwerkingsverbanden zijn hierbij ook nodig. Dan 
zou je echter een regionale functie moeten hebben. Joris: per wanneer zou dit zijn. PED: per 1 
januari 2022. We verwachten wel dat er een afbouwclausule zijn. Karima: Hoe zit het dat het niet 
past in het huidige stelsel. PED: In de vernieuwde bekostiging is geen plek voor speciale 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld de MK. Dit punt moet regelmatig op de agenda komen. Joris: Kan
ik dit delen met de leerlingenraad MK. PED: Ja dat kan. Afgelopen week is het 
samenwerkingsverband ook langs geweest. 

10) W.V.T.T.K. / Rondvraag

BAM: In periode 4 willen we graag extra herkansing toevoegen. Dit zal gelden voor 4V,4H,5V. 
Graag hebben we instemming voor deze aanvulling. We willen graag de leerlingen informeren. 

Karima: Wil graag regelmatig een stukje in de nieuwslink (eens in de 2a3 maanden) over de MR. 
Het MT heeft hier geen moeite mee. 

12) Stemming

De nieuwe vice voorzitter: Karima
De nieuwe secretaris: DEH

Taakbeleid: (PMR / instemming):
Voor: 5
tegen: 0
onthouding: 0



Jaarplanning (MR/ instemming):
Voor: 10
tegen: 0
onthouding: 0

Lessentabel (MR/instemming):
Onderbouw
Voor: 10
tegen: 0
onthouding: 0

bovenbouw
Voor: 9
tegen: 0
onthouding: 1

MK
Voor: 6
tegen: 0
onthouding: 4

Herkansingen
Willen we dit in stemming brengen? We gaan nog niet stemmen. 
We willen graag nog meer informatie:
-overgangsnormen
-planning einde van het jaarbasis
-advies examencommisie
-we willen nog overleg met de achterban (voornamelijk docenten)



Gebruikte afkortingen: 
BAM: Menno Bartlema 
BB: bovenbouw 
CLR: centrale leerlingenraad 
DB: dagelijks bestuur van de MR 
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 
NM: Nieuwe Media 
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 
RvT: Raad van toezicht (van de alliantie)
UN: Universum 


