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Notulen van de MR vergadering op maandag 25 juni 2012 

Aanwezig 
Jenny de Fouw, Miriam Berg, Marianna Hulsing, Jolanda Hermans, Marije Jol, Hidde Berg, Martien 
Verheijden, Marcel de Keijzer, Martijn Vermeulen, Thom Smits, Wil van Ooijen (eerste helft) en 
Jeroen van Bon (notulist).  
 
Afwezig  
Onno de Ruiter, Dennis Heijnen, Dana Perlo 
 
1. Opening en mededelingen  
-  Rector vanavond afwezig, Wil van Ooijen vervangt 
-  Laatste MR vergadering van Martien Verheijden, afscheid tijdens MR etentje 
-  Menno Smit (leerling 3 vwo) versterkt MR  leerling geleding in nieuwe schooljaar 
-  Jenny de Fouw is herkozen en blijft voorzitter 
-  Presentielijst MR t.b.v. vacatiegelden wordt naar financiële administratie gestuurd 
-  Mail van leerlingen over Gala wordt niet als ingekomen brief opgenomen, is door directie opgepakt 
- Onno de Ruiter en Dennis Heijnen mogen zich opnieuw aanmelden voor basiscursus MR VO (AOb)  
  
2. Vaststelling agenda 
Agendapunt 9 vervalt, dit onderwerp wordt vóór de pauze besproken.  

3. Gesprek met de directie 

3a. Mededelingen van Wil van Ooijen: 

 Lessenverdeling is bijna rond. Vacatures voor Nederlands, Spaans en rekenen staan nog 
open.  

 Sport Olympiade was groot succes (ca. 800 lln.) en krijgt vervolg. 

 Met oog op verbouwing E en F-vleugel op hoofdvestiging wordt een klankborggroep 
opgestart. Er volgt een aantal kleine verbouwingen op JCWMW en hoofdvestiging (kantoor 
Cees Gerrits).   

3b. Vragen/opmerkingen bij de algemene brief  

 Rapportage van beleidsmedewerker zorg en kwaliteit wordt na de zomervakantie besproken 
in kader van afstroom op JCWMW. 

 BAC functiemix is inmiddels afgehandeld, aantal kandidaten in ‘wachtkamer’ geplaatst. 
Volgende ronde op basis van de gesprekscyclus.  

3c.  Vragen/opmerkingen bij wijziging van overgangsnormen 

 Opgemerkt wordt dat de overgangsnormen moeilijk te vinden zijn op schoolsite.  

 Gewijzigde overgangsnormen dienen in voorjaar 2013 geëvalueerd te worden, ruim vóór de 
zomervakantie.  

3d. Vragen/opmerkingen bij Arbo-jaarverslag, RI&E en schoolveiligheidsplan 

 Arbo-jaarverslag is nog niet met leden van arbo-commissie besproken 

 In kader van RI&E dient PMR instemming te verlenen aan plan van aanpak en 
schoolveiligheidsplan (WMS, artikel 12). Arbo-jaarverslag instemmingsplichtig?  
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3e. Vragen/opmerkingen bij vakantierooster 2012/2013 
In het kader van de vakantiedagen adviseert de MR de woensdag voor Hemelvaart (8 mei) te 
vervangen door de dinsdag na Pasen (2 april).  
 
3f. Vragen/opmerkingen bij herziening leerlingenstatuut 
In navolging van de directie wordt besloten de bespreking van het leerlingenstatuut op te schorten. 
Sectordirecteuren bespreken voorstel eerst met afvaardiging van leerlingenraad.  
 
3g. Vragen/opmerkingen bij evaluatie gezamenlijk functioneren MR en directie 

 MR zal meer aandacht besteden aan verslaglegging, zodat op- en aanmerkingen niet (direct) 
verwijzen naar functionarissen en hun beleid. Functionarissen voelden zich soms persoonlijk 
aangesproken.  

 MR richt zich m.b.t. voorgenomen besluiten niet uitsluitend op de procedure, maar ook op 
de inhoudelijke aspecten van het beleid.  

3h. Vragen/opmerkingen bij MR jaarplanning 2012/2013 
Voorstel om nummering van bijeenkomsten te wijzigen; vergadering op 18 september 2012 wordt 
MR 01, etc.  
 
3i. Vragen/opmerkingen bij Memo uit directievergadering 
Geen op- of aanmerkingen 
  
4. Evaluatie vernieuwde website PCC 
Vanuit MR wordt opgemerkt dat de website zeer volledig is en voldoende verwijzingen bevat. Ook de 
kleurstelling komt goed over. De navigatie (heen en terug) gaat soms moeizaam. Jammer dat 
bepaalde info voor Vmbo en Havo/Atheneum/Gymnasium (HAG) niet identiek is, terwijl dat in 
sommige gevallen (algemene info)  wel zo zou moeten zijn. Daarnaast ontbreekt een regelmatige 
update van bepaalde info en ontbreken de notulen van klankbordgroepen soms of worden dezen 
met forse vertraging op de site geplaatst. Meer illustraties zouden de site aantrekkelijker maken.  
 
5. Vragen/opmerkingen bij Arbo-jaarverslag, RI&E en schoolveiligheidsplan 
Zie opmerkingen bij 3d. 
 
6. Conceptnotulen MR van 24 april 2012 
M.b.t. nieuw speerpunt van MR, toezicht op zorgbeleid, wordt opgemerkt dat zorgcoördinator 
Anneke Oldedaalhuis met Jeroen van Bon heeft gesproken. Zorgcoördinator zal de eerder gemaakte 
opmerkingen van de MR (zie notulen van 30.05.2012) met zorgteam doorspreken en op uitnodiging 
van toelichting voorzien in MR vergadering. Notulen worden goedgekeurd.  
 
7. Vragen aan de directie (Wil van Ooijen) 

 Kan het voortschrijdend gemiddelde op rapporten geëvalueerd worden? Afgesproken wordt 
dit mee te nemen met de evaluatie van de overgangsnormen in voorjaar 2013.  

 Kan de aanvangstijd van teamvergaderingen worden vervroegd? (Bijv. 14.15 uur) Volgens Wil 
van Ooijen heeft de roostermaker dit bekeken en vastgesteld dat dit niet mogelijk is i.v.m. 
clustering in bovenbouw en pendelen van collega’s die op diverse locaties werkzaam zijn.  

 In MR reader van 24.04.1012 staat organogram waarin beleidsmedewerker zorg en kwaliteit 
onder directeur vmbo 1-4 valt. Is dit correct? Wil van Ooijen geeft aan dat dit niet de 
bedoeling is en gewijzigd zal worden.  
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 MR leden ontvangen hun reader later dan wenselijk, waardoor de voorbereiding niet altijd 
optimaal is. Kunnen de readers voortaan eerder worden verstuurd? Dit aandachtspunt wordt 
door directie meegenomen.  

 Komend schooljaar zal de voordracht voor de functiemix gebaseerd zijn op de 
gesprekscyclus. Geschiedt voordracht alleen op basis van beoordelingsgesprek, of kan dit ook 
op basis van functionerings- en voortgangsgesprek? Niet alle medewerkers zitten in 
hetzelfde stadium van de gesprekscyclus en sommigen zullen dus langer moeten wachten 
om op basis van een beoordeling voorgedragen te kunnen worden. Dit aandachtspunt zal 
volgens Wil van Ooijen begin komend schooljaar (september 2012) binnen de directie 
besproken moeten worden. Wellicht dat medewerkers met het oog op de functiemix een 
beoordelingsgesprek kunnen aanvragen, ongeacht het stadium van de gesprekscyclus waarin 
zij zich op dat moment bevinden.  
 

8. Werkgroep contact met achterban 
Beleidsmedewerker Wijnanda van Veen van Alliantie heeft feedback gegeven op de enquête van de 
werkgroep. De feedback wordt verwerkt in een voorstel dat aan MR wordt voorgelegd. Enquête zal 
volgens tijdpad begin schooljaar 2012/2013 worden afgenomen. Medewerkers ontvangen 
uitnodiging via distrimail.  
 
10. Evaluatie MR 2011/2012 
MR leden  geven aan tevreden te zijn over de voorbereiding en uitwerking van MR vergaderingen 
door dagelijks bestuur. Ook de werkverdeling (commissies en werkgroep) wordt als prettig ervaren, 
dit voorkomt overvolle agenda van plenaire MR vergadering. De kwalitatieve groei en inbreng van de 
leerling geleding wordt toegejuicht. Aandachtspunten zijn er ook: MR dient, ondanks op- en 
aanmerkingen vanuit schoolleiding, kritisch te blijven. De MR dient meer ouders en leerlingen te 
werven, zodat hun inbreng groter wordt. De MR zou medewerkers vaker naar hun mening kunnen 
vragen door teamvergaderingen te bezoeken. Ook zou de MR vaker gebruik kunnen maken van een 
adviseur (AOb). Dagelijks bestuur zal op- en aanmerkingen verzamelen en terugkoppelen (plan van 
aanpak).  
 
11. MR Verkiezingen & werving en selectie 

 Dagelijks bestuur heeft oriënterend gesprek gevoerd met leerling die leerling geleding zou 
willen versterken. Doel is om leerlingen op verantwoordelijkheden te wijzen en een 
voortijdige exit te voorkomen. Verzoek van MR leden is om voortaan met alle 
belangstellenden een gesprek te voeren.  

 Er was weinig belangstelling voor de vacatures in de leerling geleding. Hidde Berg is 
herkozen.  

 
12. Wijziging leerlingenstatuut. 
Zie opmerking bij 3f.   
 
13. Wijziging overgangsnormen 
MR verleent instemming aan de wijziging van de overgangsnormen voor schooljaar 2012/2013. MR 
ziet graag dat de vermelding ‘met lof’ uit voorstel van Havo/Atheneum/Gymnasium ook opgenomen 
wordt in de overgangsnormen van het Vmbo. De MR acht een evaluatie van de gewijzigde 
overgangsnormen in het voorjaar van 2013 wenselijk.  
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14. Arbo-jaarverslag, RI&E en schoolveiligheidsplan 
Bespreking van deze stukken wordt opgeschort. PMR zal zich komend schooljaar in deze materie 
verdiepen. 
 
15. Ingekomen stukken en uitgaande brieven 
Geen op- of aanmerkingen 
 
16. Berichten uit de commissies 
Leerlingenraad zorgt dit schooljaar i.v.m. vol programma (meerdere diploma-uitreikingen op een 
dag) niet voor eindexamencadeautjes. Leden van de raad zijn door rector geïnterviewd: wat vinden 
zij van onze school? Hidde begint in de zomervakantie aan de verwerking en analyse van de 
verzamelde data van de leerling-enquête naar het vak wiskunde. Opzet is dat conclusies en 
aanbevelingen begin schooljaar 2012/2013 met MR en directie worden gedeeld.  
 
17. Rondvraag 

 MR zou graag het blarenuur in bovenbouw havo/vwo én het inhaal uur voor toetsen op de 
juniorcolleges evalueren. Is dit mogelijk?  

 Geen verslag van laatste GMR bijeenkomst?  

 Wordt het geld van de vrijwillige ouderbijdrage (altijd) in het betreffende schooljaar volledig 
gebruikt of blijft er weleens geld over? Indien er sprake is van een overschot; wat gebeurt er 
met dit geld?  


