
 
1 

 

Notulen van de MR vergadering op maandag 10 december 2012 

Aanwezig 
Jenny de Fouw, Marije Jol, Marianna Hulsing, Jolanda Hermans, Hidde Berg, Josephine Dodemont,  
Hazel Beijer, Menno Smit, Marjolein Smidt, Martijn Vermeulen,  Marcel de Keijzer, Onno de Ruiter,  
Dennis Heijnen, Thom Smits, Lex van Drongelen (eerste helft) en Jeroen van Bon (notulist).  
 
Afwezig  
Miriam Berg 
 
1. Opening en mededelingen 

 Hidde heeft voor zijn wiskunde-enquête de MR prijs 2012 in ontvangst genomen. 

 Jeroen Beekmans geeft bij agendapunt 6 een presentatie over de profilering van het 
gymnasium. 

2. Vaststelling agenda 
Geen op- of aanmerkingen. 

3. Gesprek met de directie (rector L.R. van Drongelen) 

3a. Mededelingen van de directie 

 School koopt licentie om artikelen van ´De Gelderlander´ in bulletins te plaatsen. 

3b. Algemene brief 

 De brief die medewerkers hebben ontvangen m.b.t. de financiële situatie van school wordt, 
op verzoek van de oudergeleding, in de volgende MR reader opgenomen.  

 Op verzoek van de MR zullen haar leden en enkele mentoren als klankbordgroep fungeren  
bij het zgn. ´rondje Zorg´ in januari of februari 2013.   

3c. Onderwijsvisie vmbo en hag 

 De huiswerkklas in bovenbouw vmbo functioneert prima, vrees bestond dat huidige mate 
van begeleiding en structuur doorstroom naar mbo zou bemoeilijken. Vrees blijkt onterecht. 
In onderbouw vmbo worden soortgelijke klassen ingevoerd.  

 In vmbo wordt keuzemoment voor vervolgtraject vervroegd, kortere lijnen naar specifieke 
beroepsopleiding.  

 Schrappen van wettelijke minimale toelatingseisen tot het havo heeft volgens schoolleiding 
nauwelijks invloed op huidige praktijk van doorstroming. 

3d. Leerlingenstatuut 
Dit agendapunt wordt na de pauze besproken.  

3e. Begroting 2013 – 2015 
Commissie financiën maakt afspraken met directie voor bespreking op- en aanmerkingen bij de 
meerjarenbegroting.  

3f. Positioneringonderzoek Alliantie 
Onderzoek bevestigt functie van streekschool, ouders en leerlingen uit verzorgingsgebied kiezen m.n. 
voor nabijheid (belangrijkste motief). Volgens schoolleiding is dit niet uitzonderlijk, ook factor van 
betekenis bij andere scholen van alliantie.  
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3g. Memo uit de directievergadering 
In kader van bezuinigingen en formatie is gesproken over de mogelijkheid medewerkers eerder in het 
schooljaar te vragen naar hun persoonlijke wensen m.b.t. benoemingsomvang. Wellicht dat 
personeelsleden zelf minder willen gaan werken, wat van invloed kan zijn op de voorgenomen 
ombuigingen.  Aantal OWD´s op juniorcolleges zal afnemen, opvang van klassen bij lesuitval zal 
wellicht geschieden door docenten die niet al hun taakuren hebben ingevuld.  

4. Kracht van de klagende ouder (workshop 9/11) 
MR geeft aan dat de betreffende workshop op de studiedag in november niet (geheel) 
correspondeert met haar uitgangspunten, zoals verwoord in het initiatiefvoorstel van vorig 
schooljaar. Verdere bespreking volgt na de pauze.  
 
5. Financiën 2013 - 2015 
Schoolleiding vraagt naar ervaringen van medewerkers n.a.v. de informatiebijeenkomst over de 
financiële positie van school. Veel bedrukte gezichten en zorgelijke collega´s. Personeelsleden 
zouden hun  ideeën/suggesties m.b.t. de ombuigingen in een ideeënbus of mailbox van hun 
afdelingsleider kunnen deponeren.  

6. Profilering gymnasium  
Jeroen Beekmans geeft tekst en uitleg bij de voorgenomen profilering van het gymnasium. Clustering 
van eerste twee leerjaren op het JCD wordt met één schooljaar uitgesteld. De betrokken werkgroep 
zal mogelijke wijzigingen m.b.t. vorm en inhoud tijdig communiceren (klankborden en draagvlak) en 
gefaseerd invoeren. Opzet is alle opleidingen (havo, atheneum en gymnasium) vanaf klas 1 duidelijk 
te profileren. Jeroen Beekmans heeft de vragen van de commissie onderwijs schriftelijk beantwoord. 
Zijn presentatie en schriftelijke reactie zal na de kerstvakantie in de commissie worden besproken.  

7. Conceptnotulen MR 19 november 2012 
Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en verspreid. 
 
8. Vragen aan de rector 
Opgemerkt wordt dat het PCC een goede beoordeling krijgt in het prestatieoverzicht van onderwijs 
socioloog Jaap Dronkers (Volkskrant).  
 
9. Mededelingen van het dagelijks bestuur 
Bestuur zal het onderwerp ´De kracht van de klagende ouder´ begin 2013 agenderen.  
 
10. Profilering gymnasium 
Commissie onderwijs zal na de kerstvakantie vergaderen over het voorgenomen besluit het 
gymnasium in de eerste twee leerjaren op het JCD te huisvesten. Marianna zal leden daartoe 
uitnodigen.  

11a. Leerlingenstatuut 
Opmerking bij punt 12 in het statuut, naast rapporten ook het begrip ´cijferlijsten´ opnemen.  MR 
verleent instemming aan het leerlingenstatuut 2012.  
 
11b. Ingekomen stukken en uitgaande brieven 
Geen op – of aanmerkingen bij de uitgaande brieven.  
 
12. Berichten uit de commissies 

 De leerlingen van de leerlingenraad zijn op cursus geweest. Zij buigen zich over de vraag hoe 
de raad bij een groter publiek bekend te maken. Hidde zal einde schooljaar aftreden als 
secretaris van de leerlingenraad.  
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 PMR meldt dat er een brief volgt over het directievoorstel m.b.t. de bandbreedte bij de plus- 
en min uren in het jaartaakoverzicht van medewerkers.  

 Commissie financiën meldt dat zij zich oriënteert op scholing bij Aob. Thom zal met concreet 
voorstel komen. De leden vergaderen maandag 17 december a.s. met de directie over de 
meerjarenbegroting. De financiële jaarkalender (tool Aob) zal daarbij onderwerp van gesprek 
zijn.  

13. Rondvraag 
Geen vragen.  

 

Einde vergadering.  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


