Notulen MR vergadering woensdag 26 september 2018
Aanwezig: Toon Verploegen (vz), Harm Denissen, Tom Hooft van Huysduynen, Carla van
Gruijthuijsen, Lilian Fluijt, Dennis Löwik (ouder), Erwin Ooyman (ouder), Hans van der Weide
(ouder); Hajar Rotbi (leerling), Jakka Chang (leerling), Thom van Rijswijk(leerling), Lisette
Verstegen, Menno Bartlema en Bart van Riessen (notulist),
1. De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en er is een korte voorstel ronde.
2. Mededelingen: BAM:
De examenresultaten van het Dominicus College zijn vergeleken met landelijk
gemiddeldes. Op het VWO zit het DC bijna op het gemiddelde slagingspercentage,
op de havo zijn de cijfers van het DC beter dan landelijk gemiddeld. Zodra ook de
percentiel scores bekend zijn worden de cijfers naar de MR gestuurd.
De afdelingsleider van de Monnikskap (GRT) is weer voorzichtig begonnen. (2
dagdelen/week)
De advertentie voor de nieuwe rector zal zaterdag worden geplaatst in de media.
VEL: In november is het de bedoeling om een intentieverklaring te tekenen met
betrekking tot de ecoschool, in aanwezigheid van de wethouder. Leerlingen van de
MK doen (nog) niet mee.
De voorzitter verklaart dat de procedure rondom de werving van een nieuwe rector in
het vooroverleg is besproken en akkoord verklaard.
3. VEL geeft een evaluatie over de nieuwe vorm van overgangsvergaderingen havo
onderbouw. Deze zijn goed verlopen, als aandachtspunt wordt genoemd het beter
benutten van het overleg in juni.
Het voorstel is om dit schooljaar door te gaan en uit te breiden met onderbouw
atheneum en 1 en 2 gymnasium. Gevraagd wordt naar meer duidelijkheid over de
andere onderbouwklassen. Dit wordt aangepast in de regeling.
De procedure van de nieuwe klassen is gelijk aan de havo. De MR verzoekt om
maximaal drie mentoren in de vergadering te hebben en duidelijk te omschrijven wie
over de overgang vergadert.
In de overgang van 5V naar 6V kan de SG eruit.
4. RIB vraagt wat er gebeurt als je een SE zonder goede reden mist. BAM: een 1
schrijven mag niet meer maar het moet wel worden herkanst. Indien er meer SE’s zijn
gemist dan er herkansingen zijn dan moet het worden voorgelegd aan de examencie.
GRC vraagt aandacht voor de voetnoten op pagina 2 en 4. Ook punt 18 (examen
doen op een hoger niveau) roept vragen op. BAM zal een en ander nogmaals
nauwkeurig bekijken. FLL vraagt naar artikel 10a hoe moet dat met een vak met maar
1 docent? BAM zegt dat een andere docent die het vak eerder gaf geschikt is of een
docent van een collega school.
5. VEL met de bestuurder is afgesproken dat het gedeeld leiderschap wordt. De
samenwerking is prima er wordt echt verantwoordelijkheid gevoelt bij alle leden van
het MT. Het is nog niet duidelijk wie de CLR onder zijn hoede neemt. BAM vult aan
dat er van collega scholen vanuit het middenmanagement veel belangstelling is.
6. De MR neemt kennis van de inhoud. De suggestie wordt gedaan om de mentor les te
gebruiken om dit stuk aan de leerlingen bekend te maken.
7. VEL geeft een presentatie over de lessentabel OB en de onderwijsvernieuwing. Het
MT neemt voor de volgende MR vergadering een besluit of de onderwijsvernieuwing
komend jaar ingaat voor klas 1 of voor klas 1 en 2. De komende MR vergedering

komt er een voorstel waarbij ook het commentaar van de secties is meegewogen.
Hajar vraagt aandacht voor bio in klas 3.
8. DEH zegt dat de MK ook bezig is met een onderwijsvernieuwing (volgende keer in de
MR?). Het bezoek wat gepland was aan een andere school van donderdag 27
september vervalt door miscommunicatie.
9. Het etentje zal plaats vinden op 9 november. Alle leden en oud leden krijgen een
uitnodiging per mail.
10. VEL: dinsdag 9 oktober is er een onderwijsconferentie onderbouw. De leerlingen zijn
actief betrokken bij deze dag. Komende MR zal het MT enige knopen hebben
doorgehakt.
11. DEH: De OPR is begonnen aan een nieuwe cyclus van 4 jaar. Op 1 november is er
een startbijeenkomst in de Lindenberg, iedereen is van harte welkom.
12. HOT vraagt naar de ongelukkige keuze van twee donderdagmiddagen, er was geen
verkort rooster. BAM erkent dat het ongelukkig was.
VRT vraagt naar een leerling in de financiële cie. De leerlingen geven voor vrijdag
een naam door (is Hajar geworden).
Stemmingen:
Overgangsnormen: De MR stemt unaniem in met de overgangsnormen op de
voorwaarde dat de zaken die vanavond besproken zijn worden aangepast.
Examenreglement: De MR stemt unaniem in met de overgangsnormen op de
voorwaarde dat de zaken die vanavond besproken zijn worden aangepast.
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
H|OT: Tom Hooft van Huysduynen
JAS: Sjel Jansen
MER: Mark van der Meijden
MK: Monnikskap
OB: onderbouw
OPR: Ondersteuningplanraad
OR: ouderraad
PLL: Lex Plantaz
RIB: Bart van Riessen
VEL: Lisette Verstegen
VET: Toon Verploegen

