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Notulen van de MR vergadering op woensdag 7december 2011 

Aanwezig 
Jolanda Hermans, Jenny de Fouw, Miriam Berg, Marianna Hulsing, Marije Jol, Hidde Berg, Martien 
Verheijden, , Martijn Vermeulen, Dennis Heijnen, Onno de Ruiter,  Marcel de Keijzer, Thom Smits, 
Lex van Drongelen (eerste helft) en Jeroen van Bon (notulist).  
 
Afwezig met kennisgeving  
Bente vd Boom, Dana Perlo.  
 
1. Opening en mededelingen 
Voorzitter opent de vergadering; er zijn geen mededelingen.  
 
2. Vaststelling agenda 
Geen  aanvulling  op  of  wijziging  van  de  agenda.  Memo  uit  de  directievergadering  is  niet  juist 
genummerd, dient brief 3g te zijn i.p.v. 3f.  

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

Mededelingen van de rector: 

 De  rector  overhandigt  de  raad  een  overzicht  van  de  onderwijstijd,  deze  informatie  is 
afkomstig uit de Vensters van Verantwoording. Aanbiedingsbrief volgt  in de MR reader van 
januari  2012.  De  onderwijstijd  is  in  schooljaar  2010‐2011  in  alle  sectoren  en  leerjaren 
gehaald.  Onderwijstijd van Havo 5 is aan de magere kant: 705 klokuren, waar een minimum 
geldt van 700.  

 De  rector  vertelt  over  een  drietal  proefuitzendingen  van  Pax‐tv  op  de  regionale  zender 
(kanaal 13/Web‐tv), verzorgd voor én door leerlingen van onze school.  Na deze uitzendingen 
wordt  bekeken  of  dit  een  vervolg  krijgt.  Aandachtspunt  bij  doorstart  is  de  financiering: 
kosten bedragen ca. 1000,‐ (incl. btw) per maand. Wellicht sponsoring?  

 De  rector  vertelt  over  de  plannen  voor  de  herinrichting  van  de  personeelskamer  op  de 
hoofdvestiging  (beperkt  budget).  Informatievoorziening  was  summier;  medewerkers 
ontvangen  op  termijn meer  informatie. Werkgroep  die  zich  buigt  over  de  aankleding  van 
bepaalde gangen, wordt gevraagd naar de tekeningen van de personeelskamer te kijken en 
ideeën aan te leveren.   

Vragen van de MR bij de algemene brief (3a): 

 Hoe  is het mogelijk dat de vwo afdeling van onze school door de inspectie als ‘zwak’ wordt 
beoordeeld,  terwijl  onze  leerlingen  over  het  algemeen  goed  scoren  op  de  Radboud 
Universiteit  in  Nijmegen?  Antwoord  rector:  Bevindingen  van  Radboud  lopen  niet  altijd 
parallel met  die  van  de  onderwijsinspectie  en  het  dagblad  Trouw.  Er  is  wel  degelijk  een 
correlatie tussen de maatstaven van de inspectie (hoger scoren op CE, niet te hoog op SE) en 
de slagingskansen van eerstejaarsstudenten op hbo of universiteit. Volgens de  inspectie zal 
elk punt hoger op CE het slagingspercentage van eerstejaarsstudenten op de universiteit met 
een  factor  3  a  4  vergroten.  Elk  punt  te  hoog  op  het  SE  zal  dit  slagingspercentage  doen 
verkleinen.  

 Het verzuimprotocol wordt gewijzigd n.a.v. de aanbevelingen van de MR. Krijgt de raad het 
gewijzigde protocol nog onder ogen? Antwoord rector: MR krijgt de aangepaste versie te zien 
zodra  Jeroen Beekmans  de wijzigingen  c.q.  aanvullingen met  alle  betrokken  partijen  heeft 
doorgesproken.  
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Vragen van de MR bij de begroting 2012 (brief 3b): 

 In hoeverre wordt  er  in de begroting  geanticipeerd op de   mogelijke wijziging  van de 
onderwijstijd? Antwoord  rector: Mogelijke verschuiving van 1000 naar 1040 uur  is niet 
meegenomen  in  de  begroting  2012;  het  voorstel  moet  nog  door  de  Eerste  Kamer. 
Uitgaande van de 1000 uur levert een aanpassing van de lessentabel (van 33 naar 32 uur) 
een forse besparing op.  

 Zal de  inkrimping  van de OP‐formatie met 5  fte  tot  grotere  klassen  leiden? Antwoord 
rector: De besparing van 5  fte wordt voornamelijk gerealiseerd door het  reduceren van 
het aantal taakuren per docent  (gemiddelde marge van 20 a 30 uur per docent) en het 
strikter indelen van klassen en clusters.  

 Wat is, globaal, de huidige financiële positie van school? Antwoord rector: School staat er 
beter voor dan voorheen; een aantal grote uitgaven  is al verwerkt (bijv. extra geld voor 
functiemix,  reparatie  salaris  afdelingsleiders).  Het  weerstandsvermogen  (buffer)  is 
toegenomen, boven de 10 procent. Er wordt daarom minder bezuinigd dan aanvankelijk 
gepland  (130.000  i.p.v. 200.000). Er  is voldoende geld voor een aantal  investeringen  in 
bijv. de gebouwen.  

 Kan de  rector alsnog een korte  toelichting geven op het  jaarverslag 2010, zoals eerder 
met  de  commissie  financiën  afgesproken?  De  voorzitter  van  deze  commissie  zal  een 
tweetal vragen doorspelen aan rector, zodat deze tijdens de vergadering in januari 2012 
door de rector kunnen worden beantwoord.  

De  MR  heeft  geen  vragen  bij  brief  3c;  over  de  tijdelijke  voortzetting  van  het 
afdelingsleiderschap  door  de  heer  Lowiessen  en  de  tijdelijke  benoeming  van  mevrouw 
Kwantes als leidinggevende in het team 3 atheneum/gymnasium.  

De  rector  vraagt de MR  in brief 3d  en brief 3e bij haar  achterban  te  informeren naar de 
ervaringen met de gesprekscyclus en naar het functioneren van de verschillende teams. Hoe 
wordt  de  gesprekscyclus  door  de  medewerker  ervaren,  komt  alles  aan  bod? Wat  is  de 
meerwaarde van de teamvorming over de leerjaren en sectoren heen? Merken leerlingen en 
ouders iets van de geclusterde visie en zorg? Afgesproken is dat de werkgroep ‘contact met 
achterban’ onder leiding van Martijn Vermeulen zich op korte termijn hierover zal buigen. De 
werkgroep komt in januari 2012 met een concreet voorstel.   

Vragen van de MR over brief 3g: Memo uit de directievergadering: 

 In de memo wordt gesproken over mogelijke deelname aan de pilot prestatiebeloning. 
Dient  de  (P)GMR  daar  niet  eerst  mee  in  te  stemmen?    De  rector  bevestigt  dat 
instemming van de  (P)GMR  is vereist. Het bestuur wil, vóór behandeling  in de  (P)GMR, 
graag  weten  hoe  de  verschillende  directies  daarover  denken.  Deelname  aan  de  pilot 
levert subsidie op, waarmee school zinnige dingen kan doen. De rector is bekend met de 
bezwaren van de AOB; dit geld zou ook gebruikt kunnen worden voor passend onderwijs 
en het  is maar de vraag of docenten harder gaan  lopen  indien hen een beloning  in het 
voortuitzicht wordt  gesteld. De  directie  zou,  om  bovengenoemde  reden,  graag  aan  de 
pilot deelnemen.  

 Dienen  niet  vooral  de  leerlingen  goed  geïnformeerd  te  worden  over  de  nieuwe 
exameneisen? Antwoord rector: De leerlingen hebben vorig jaar reeds een brief gehad en 
gaan ook naar de betreffende  informatieavond. Met rekenvoorbeelden  is hen uitgelegd 
wat de consequenties zijn van de nieuwe exameneisen.  

 Wat  zijn  de  consequenties  als  bepaalde  activiteiten  nu  als  ‘schoolactiviteit’  worden 
aangemerkt?  Antwoord  rector:  Schoolactiviteiten  vallen  onder  de  (juridische) 
verantwoordelijkheid  van  de  school.  Risico’s  worden  dan  door  school  afgedekt  (bijv. 
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fietstocht naar Parijs).   De rector hoopt   het beleidsstuk over de  (aansprakelijkheid bij) 
schoolactiviteiten voor de MR vergadering in januari 2012 aan te leveren.  

De  MR  heeft  geen  vragen  bij  brief  3f;  over  de  onderwijstijd.  De  rector  heeft  bij  de 
mededelingen reeds het één en ander toegelicht.  

4. Herinrichting onderwijs(huisvesting): laatste nieuws 
Volgens de rector bekijkt het mbo of een doorstart haalbaar is. Dit is alleen mogelijk indien er 
een volledig nieuwe situatie ontstaat, waarin het onderwijs anders wordt georganiseerd en 
er een nieuwe stroom leerlingen wordt gegenereerd. Bij een positieve financiële situatie zou 
het mbo  het  eerder  genomen  besluit  rond  de  jaarwisseling  kunnen  heroverwegen.  Deze 
beslissing wordt vóór Kerst genomen. Daarnaast spreekt de directie maandag 12 december 
a.s. met het gemeentebestuur en enkele grote bedrijven uit de regio over het behoud én de 
vormgeving  van  het  beroepsonderwijs  in  het  Land  van Maas  en Waal. Doelstelling  is  het 
opstellen van een convenant.  Welke ROC doet mee? Indien Nijmegen en Tiel niet aansluiten, 
wordt er verder gekeken.  
 
5. Conceptnotulen MR 10 november 2011 
Geen op‐ of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.  
 
6. Vragen aan de rector 
De  rector  heeft  in  een  eerder  stadium  toegezegd  het  rapport  over  de  afstroom  in  de 
onderbouw  en  de  advisering  van  de  basisscholen  aan  de  MR  te  zullen  overhandigen. 
Wanneer mag  de  raad  dit  onderzoeksrapport  ontvangen? Antwoord  rector: Het  blijkt  een 
misverstand;  de  informatie  van  de  spreadsheets  (afkomstig  uit  de  Vensters  van 
Verantwoording)  is  nooit  verwerkt  in  een  rapport.  Er  is  wel  een  overzicht  van  de 
basisschooladviezen  (overgang  po  naar  vo). Dit  overzicht  van  de  instroom  volgt  in  januari 
2012. De rector zal nog eens met beleidsmedewerker kwaliteit spreken over de mogelijkheid 
haar  bevindingen,  ook  in  relatie  tot  het  onderzoek  van  de  Radboud Universiteit,  op  korte 
termijn schriftelijk toe te lichten.   
 
Pauze 
 
7. Mededelingen van het MR bestuur 
Bij navraag blijkt een aantal abonnementen op MR magazine nog niet kan worden opgezegd. 
Afgesproken  is het aantal abonnementen te beperken tot zeven en de magazines onder de 
overige leden te distribueren.  Jenny, Miriam, Onno en Dennis ontvangen het magazine thuis. 
Miriam deelt het magazine met Hidde, die het vervolgens aan Dana en Bente verstrekt. Thom 
ontvangt het magazine op de hoofdvestiging en deelt het met Marianna en Jolanda. Martijn 
krijgt  het  tijdschrift  op  het  JCWMW  en  deelt  deze  met  Martien.  Jeroen  ontvangt  het 
magazine op het JCD en deelt het met Marije en Marcel.  
   De vacature voor de oudergeleding in de MR blijft bestaan.  Er zijn geen reacties ontvangen 
n.a.v. de oproep  in het ouderbulletin. De oproep  in het bulletin wordt herhaald. Omdat er 
een voorkeur bestaat voor een ouder/verzorger uit West Maas en Waal  zullen Martien en 
Martijn ouders/verzorgers polsen  tijdens de ouderavond op het JCWMW.  
 
8. MR Activiteitenplan 2011/2012 
Na  een  aantal  kleine  wijzigingen  en  aanvullingen  wordt  het  activiteitenplan  2011/2012 
goedgekeurd.  Er  komt  een  korte  samenvatting  (schema)  van  de  speerpunten  voorin  het 
activiteitenplan.  Het  activiteitenplan  wordt  eerst  met  de  directie  doorgesproken 
(vacatiegelden, studiepunten  (studielasturen) en certificaten voor  leerlingen) en vervolgens 
over de vestigingen verspreid.  
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9. Werkgroep contact met achterban 
De  werkgroep  heeft  tijdens  de  eerste  bijeenkomst  een  inventarisatie  gemaakt  van  de 
methoden die volgens de AOB kunnen worden gebruikt om de achterban te informeren c.q. 
te raadplegen. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat tijdens de MR vergadering  in 
januari 2012 wordt  gepresenteerd.  In dit document  komt de werkgroep o.a.  terug op het 
verzoek  van  de  rector  de  ervaringen  van  de  achterban, m.b.t.  de  gesprekscyclus  en  het 
functioneren van teams,  in kaart te brengen. Het voorstel  is de  leden van de werkgroep  te 
scholen  in het ontwikkelen, afnemen en evalueren van een kwalitatief goede enquête. Dit 
wellicht in samenwerking met Wijnanda van Veen (beleidsmedewerker van de Alliantie VO), 
een ervaren opiniepeiler.  
 
10. Onderzoek van leerling geleding 
Dana en Hidde beginnen een onderzoek naar de tegenvallende examenresultaten bij het vak 
wiskunde en worden daarbij begeleid door Jenny en Jeroen. In overleg met Jeroen Beekmans 
is besloten een aantal vwo‐leerlingen tijdens een gesprek te vragen naar hun ervaringen met 
wiskunde  en  ook  de  onderbouw  bij  het  onderzoek  te  betrekken.  Dit met  het  oog  op  de 
geconstateerde  fluctuaties van de prestaties door de  leerjaren heen. De directie heeft met 
dit onderzoek ingestemd en de schoolleiding zal, waar nodig, haar medewerking verlenen.  
 
11. Beheer MR webpagina op vernieuwde schoolsite 
Onno heeft in zijn functie van contentbeheerder van de MR webpagina met Riet van Ooijen 
gesproken over de technische mogelijkheden van de vernieuwde website. Naar schatting zal 
deze  site  in maart  2012  online  zijn.  Onno  en  Jeroen  komen met  een  voorstel  voor  een 
inleidende  tekst  en  een  keuzemenu  voor  de  verschillende  topics  op  de MR  webpagina. 
Tijdens  de  vergadering  is  gesproken  over  het  belang  van  een  ouderportal,  zodat  ook 
ouders/verzorgers kunnen deelnemen aan onze polls. Vraag vanuit MR: Is bij de ontwikkeling 
van  de  nieuwe  schoolsite  rekening  gehouden  met  smartphones?  (downloaden  in  ander 
formaat).  
 
12. Evaluatie teamvorming (vervolg) 
De werkgroep  ‘contact met achterban’ komt, na overleg met de PMR,  in  januari 2012 met 
een  concreet  voorstel  voor  een  evaluatie. Deze  zal  zich  in  eerste  instantie  richten  op  de 
ervaringen  van  het  onderwijzend  personeel.    In  een  later  stadium  worden  ouders  en 
leerlingen bevraagd.  
 
13. Evaluatie gesprekscyclus (vervolg) 
Ook  de  evaluatie  van  de  gesprekscyclus  zal  door  de  werkgroep  ‘contact met  achterban’ 
worden opgepakt. Afstemming met PMR volgt.  
 
14. Begroting 2012 
De  vragen  die  de  commissie  financiën  bij  de  begroting  2012  heeft  geformuleerd worden 
maandag 12 december doorgespeeld aan de rector. Vrijdag 16 december worden de vragen 
met de rector en de medewerkers van de afd. financiën besproken. De commissie zal op de 
vergadering in januari 2012 schriftelijk verslag uitbrengen.  
 
15. Ingekomen stukken en uitgaande brieven 
Geen op‐ of aanmerkingen.  
 
16. Berichten uit de commissies 
Het verslag van de (P)GMR vergadering wordt op korte termijn in de PMR besproken. Reactie 
volgt.  
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17. Rondvraag  
Zijn er richtlijnen die aandacht schenken aan de rechtspositie van mentoren bij melding van  
huiselijk geweld? Zou de school hiervoor geen protocol (wat te doen in dergelijke gevallen)  
moeten ontwikkelen?  
 
Einde vergadering 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


