
Notulen van de MR vergadering op dinsdag 22 januari 2013 

Aanwezig 

Jenny de Fouw, Marije Jol,Hidde Berg, Miriam 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 Marianna Hulsing (notulist). 

Afwezig 

Jolanda Hermans 

1. Opening en mededelingen 

 Post CC Jenny de Fouw totdat Jeroen weer aanwezig is. 

 Nieuw email adres Onno de Ruiter en  Hazel Beijer: Lijst wordt bijgewerkt.  

 Jolanda Hermans  neemt eind van het schooljaar afscheid van de MR. 

 Evaluatie zorgbeleid zal worden besproken in de MR vergadering van 25 februari i.p.v. 26 

maart.  Riet van Ooijen  en een aantal mentoren zullen hierbij aanwezig zijn.  

 

2. Vaststelling agenda 

 SOP (School Ondersteunings Profiel) wordt toegevoegd. 

 

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

3a. Mededelingen van de directie 

 Geen. 

3b. Algemene brief 

 Ruimte in takenplaatje van docenten is 4,5 Fte (ongeveer de helft wat het theoretisch is). In 

de loop van februari wordt het plaatje afgerond. 

 Reikwijdte Elsevier leidend. Er wordt zeker naar gekeken, daarom moet er bij het personeel 

en MR een duidelijk beeld zijn. Het officiële rapport hebben we nog maar een maand, het 

echte verhaal is positief! 

3c. Aanbiedingsbrief vakantie 2013-2014 (advies) 

 Leste Mert 7 november moet 2013 zijn i.p.v. 2012. 

 Lex kijkt na of MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft n.a.v. een opmerking van Thom 

Smits. 

 Als de Bond zich “boos” maakt over de 5 vakantiedagen die “verdampt” zijn, zijn er misschien 

nog zo’n 5 vrije dagen te verdelen. Werkgevers willen van BAPO af, omdat dit duur is voor de 

werkgever. Er moet in ruil hiervoor ander seniorenbeleid komen. 



3d. Aanbiedingsbrief verzuimbeleid Nijmegen en omstreken. 

 Komt bij punt 5 terug. 

 Wij zitten tussen 2 verzuimprotocollen in . Nijmegen heeft met primair onderwijs algemeen 

verzuimbeleid opgesteld. Dit is ook voorgesteld voor het VO. De samenwerking tussen 

leerplicht en de scholen hier loopt echter niet zo lekker. Samenspraak is nu heel open. 4 

februari wordt alles gebundeld uit de klankbordgroepen. Wij, MR,  zijn ook klankbord en 

moeten reageren per mail.  

 

3e.  Aanbiedingsbrief schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

 Passend onderwijs voor elke leerling uit de regio. Scholen moeten van elkaar weten wat ze 

doen. Men kijkt of de regio dekkend is, zodat elke leerling geplaatst kan worden. Er moet een 

duidelijk kloppende beschrijving van het profiel van de school zijn! Alles wordt goed 

gecoördineerd in het samenwerkingsverband.  

3f. Uit de directievergaderingen van dec/jan 2012/13 

 Memo uit de directievergadering: OOP houdt gewoon de dagen en mag hierin meedenken. 

 MT vergaderde teveel, alles loopt nu goed. De vergaderingen worden nu ’s morgens op 

school gehouden i.p.v. in d’n Bogerd.    

 Geluidsnormen worden nog opgenomen in het ARBO verslag. 

 Elektronisch Leerlingen Dossier: de overdracht van alle dossiers van basisschool naar onze 

school gaat voortaan digitaal. PO en VO raad hebben zich hiervoor sterk gemaakt. PCC  wordt 

zo een voorbeeld voor de omgeving! Alle informatie komt nu automatisch in SOM. Hierdoor 

wordt ook de negatieve informatie van een leerling doorgegeven. Wanneer er iets is 

verwijderd uit een dossier moet dit wel gemeld worden.  

 Entreerecht staat ter discussie. Dit is een heikel punt in de CAO. Wij liggen 3% voor in 

functiemix.  

4. Bezuinigingen personeel 2013 (stand van zaken) 

 Te kleine klassen/ clusters schrappen.  

 Knijpen in personeelsbestand. 

 Vlak voordat de brieven eruit gaan weet men het aantal brugklasleerlingen. Aanmelden moet 

op Open Dag. 

 Er wordt nog niet in aantal lessen gesproken. 

 Last in, first out.  

 



 

5. Verzuimbeleid Nijmegen e.o. (3e concept) 

 Deel 1, blz. 1 t/m 4: Geen commentaar. 

 Deel 2, vanaf blz. 5: Te laat is ook verzuim (dat is de wet)! Signaalfunctie. 

Opmerkingen over verzuimprotocol kunnen tot 4 februari naar Lex gemaild worden. 

6. (Concept)notulen MR  10 december 2012. 

 Notulen goedgekeurd. 

7. Vragen aan de rector 

 Geen. 

8. Mededeling van het dagelijks bestuur 

 Afspraak met Arnold Theune wordt snel gemaakt m.b.t. wiskunde enquête. 

9. Vakantierooster 2013-2014 

 Dag na Leste Mert is studiedag. 

 We geven positief advies m.b.t. het vakantierooster.  

10. Aftreden en werving MR-leden 

 Jolanda is na de zomervakantie aftredend. 

 Hidde, Miriam en Hazel treden ook af. Hidde en Hazel doen dit jaar examen. 

 Voor leerlinggeleding personen benaderen via de mentor. 

 Dennis en Marije regelen de “verkiezing” van nieuwe leden. 

11. Scholing MR-leden 

 Marcel en Marianna gaan naar de MR basis-cursus . Jolanda gaat niet mee. Hiervoor in de 

plaats Marjolein aanmelden. 

 AOB-cursus financiën: proberen dit gezamenlijk met verschillende scholen te plannen. 

(Maatwerk voortgezet onderwijs) 

12. Enquête gesprekkencyclus 

 Uitdraai van Paulien past niet in een cirkeldiagram, 25 februari rapport aanleveren. Dit wordt 

een eerste inventarisatie met een aantal speerpunten. Er moet een goede conclusie komen, 

dan over twee jaar een één-meting laten volgen en vergelijken.  

 



 

School Ondersteunings Profiel 

Ad 3.2: 

 De mentor heeft regelmatig een gesprek met zijn leerlingen. De regel: “minimaal 1 keer per 

jaar” moet eruit.  Ouders kunnen altijd een gesprek aanvragen met de mentor.  

Ad 4.1:  

 Cambridge Engels is geen ondersteuning. 

 Huiswerkbegeleiding valt niet binnen de school. 

 Bij dyslectie automatisch RT? 

13. Ingekomen stukken en uitgaande brieven 

G.   Ter kennisgeving. 

H.   Vragen zijn later geplaatst door ziekte Jeroen. Marije past vragen aan, relateert ze niet meer aan   

begroting. 

I.  Begroting goedgekeurd.  

14. Berichten uit de commissies 

a. Leerlingenraad: 

-  Voorbereidingen laatste lesdag begonnen, uit iedere geleding 2 leerlingen betrokken bij de 

organisatie. 

- Vergaderen mag niet meer onder de les, slechts één keer per maand. 

- Er moet ook een begeleider vanuit het VMBO komen. 

b. PMR 

-  Geen.  

c. GMR 

- Tot 2014 betaalt Den Haag de schoolboeken. Men zit bovenop het aantal fouten, bv licenties. 

d. Financiën 

- Geen. 

 

 

 



 

 

e. Onderwijs 

- Positionering Gymnasium 2.0: Brief standpunt hele MR volgt.   

15. Rondvraag 

-  Bij problemen schoolboeken naar Jacqueline van Baal. Er is nu een goede klachtenprocedure 

vastgelegd.  

- De MR stukken hadden we pas laat in handen. 

- De verbouwing van de E en F vleugel is sowieso noodzakelijk. Wanneer deze verbouwing twee 

leerlingen oplevert is de verbouwing al terugbetaald. Jammer dat de directie niet duidelijk kan 

maken op de werkvloer dat de verbouwing niet ten koste gaat van personeel. 

 

Sluiting 

22.00 uur 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


