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Notulen van de MR vergadering op maandag 27 februari 2012 

Aanwezig 
Jenny de Fouw, Marianna Hulsing, Marije Jol, Jolanda Hermans, Bente vd Boom, Martien Verheijden, 
Martijn Vermeulen, Marcel de Keijzer, Dennis Heijnen, Onno de Ruiter,  Thom Smits, Lex van 
Drongelen (eerste helft) en Jeroen van Bon (notulist).  
 
Afwezig met kennisgeving  
Miriam Berg, Hidde Berg, Dana Perlo 
 
1. Opening en mededelingen 
Geen op‐ of aanmerkingen 
 
2. Vaststelling agenda 
Geen op‐ of aanmerkingen 
 
3. Gesprek met de directie (rector L.R. van Drongelen) 

Vragen en/of opmerkingen van de MR bij brief 3a: algemene brief 

 Naar  aanleiding  van  het  SOM  protocol  vraagt  de  MR  de  rector  het  oude 
inlichtingenformulier, dat dit schooljaar officieel vervangen werd door een beknopt overzicht 
van zorgindicaties en kruisjes, opnieuw  in te voeren omdat het gebruiksvriendelijker  is (alle 
relevante  informatie van mentorleerlingen op papier, waardoor deze  informatie door meer 
vakdocenten wordt gelezen) en het de werkdruk verlaagt. Het doornemen van de informatie 
in  de  begeleidingsverslagen  en  het  zorgkwadrant  in  SOM  is,  technisch  gezien,  vrij 
bewerkelijk.  Ook wordt  opgemerkt  dat  het  inlichtingenformulier  in  sommige  sectoren  en 
teams wel wordt  gebruikt  en  in  anderen weer niet  (afhankelijk  van de  afspraken). Rector 
neemt een exemplaar van het oude inlichtingenformulier mee en komt later op deze kwestie 
terug.  

 MR  vraagt  hoe  en  wanneer  de  directie  terugkomt  op  het  onderwerp  ‘de  kracht  van  de 
klagende  ouders.’  Rector  is  van mening  dat  een  onderwerp  als  de  communicatie  tussen 
ouders en docenten met enige regelmaat op de agenda  moet staan. Er is in school voldoende 
expertise aanwezig voor kennisoverdracht naar personeel. Directie  zal  zich beraden op een 
passende gelegenheid (studiedag?) en zal de MR betrekken bij een mogelijke invulling.  

 MR vraagt naar  reden van korte  reactietermijn  (week 10) voor de commissie onderwijs op 
het aangepaste voorstel m.b.t. de wijziging van de  lessentabel. Rector verwijst  in dit kader 
naar  de  datum  (1  maart)  waarop  de  directie  informatie  dient  te  verstrekken  over  de 
personele bezetting voor komend schooljaar.  

Toelichting van de rector op brief 3b: functiemix 2012 

 Komende  weken  wordt  de  omvang  van  vacatureruimte  bekend; mogelijk  volgt  nog  een 
aantal personele mutaties. Het voorstel van P&O wordt op 19 maart door directie besproken 
en, indien overgenomen, in april voorgelegd aan de MR.  
 

Toelichting van de rector op brief 3c: teamstructuur 

 Er is inmiddels een teamleider benoemd voor de bovenbouw van het vwo.  
 

 



 
2 

 

 

Vragen en/of opmerkingen van de MR bij brief 3d: wijziging van de lessentabel 

 MR ventileert zorgen om vmbo‐leerlingen (afdeling zorg en welzijn) die met de invoering van 
de nieuwe lessentabel verplicht worden wiskunde te volgen. Leden voorzien gedemotiveerde 
leerlingen en dalende slagingspercentages. Een aantal docenten wiskunde onderschrijft deze 
bange  vermoedens.  Rector wijst  in  dit  kader  op  de  landelijke  tendens  in  alle  sectoren  en 
afdelingen wiskunde verplicht te stellen; het belang van de kernvakken. Ook de kwaliteit van 
het onderwijs dient centraal te staan; hogere eisen stellen aan leerlingen.  

 MR  vraagt  zich  af  of  het  vak Duits,  gezien  het  regionale  belang,  in  de  nieuwe  opzet  niet 
ondervertegenwoordigd is in bepaalde leerjaren. De verwachting is dat de ‘concurrentie’ met 
de  vakken  Frans  en  Spaans  het  vak  geen  goed  zal  doen.  Rector  verwijst  naar  de  geringe 
doorstroomrelevantie van het vak Duits voor mbo/hbo/universiteit. Spaans  is  in opkomst en 
dient een volwaardige plaats te krijgen in de lessentabel.  

 Waarom  geen  Cambridge‐English  voor  leerlingen  op  het  atheneum?  Ook  deze  leerlingen 
volgen straks een wetenschappelijke opleiding (bijv. science) waar een goede beheersing van 
de Engelse taal een must  is. Rector verwijst  in dit verband naar het streven het gymnasium 
beter te profileren. Cambridge‐English moet het verschil maken.  

 De  directie  is  voornemens  in  schooljaar  2013/2014  een  mentoruur  in  te  voeren  in  de 
bovenbouw  van  havo  en  vwo.  Is  er  binnen  de  directie  gesproken  over  het  voortraject, 
waarbij wordt nagedacht over de scholing van mentoren, de invulling van de mentoruren en 
de  aanschaf  van  een  studielesmethode?  Rector  geeft  aan  dat  er  een  voortraject  komt, 
wanneer is nog niet duidelijk.  

Vragen en/of opmerkingen van de MR bij brief 3e: Memo uit de directievergadering 

 In  het  memo  wordt  gesproken  over  een  werkdag  van  de  schoolleiding  waarop  alle 
medewerkers  besproken  worden.  Worden  evt.  conclusies  en  adviezen  met  betrokken 
personeelsleden besproken? Er wordt ook nagedacht over mogelijke (interne) mobiliteit. Dit 
raakt  de  bevoegdheden  van  docenten.  Is  de  mobiliteit  alleen  van  toepassing  op 
tweedegraads docenten? Rector geeft aan dat besproken zaken niet worden teruggekoppeld 
aan betrokken medewerkers en er, wat de mobiliteit betreft, ook naar eerstegraads docenten 
gekeken zal worden.  

4. Conceptnotulen MR van 24 januari 2012 
     Geen op‐ of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.  

 
5. Vragen aan de rector 

 Een vraag in het kader van de doorstroom en afstroom in de onderbouw: is de rector op de 
hoogte van het  feit dat momenteel veel  leerlingen  in 2 vmbo‐t  (JCD) en 2 havo  (JCWMW) 
dreigen af te stromen? Betrokken ouders hebben een brief ontvangen en er is een bijzondere 
ouderavond  georganiseerd.  Rector  geeft  aan  dat  men  de  vinger  aan  de  pols  houdt  en 
genoemde  voorbeelden  instrumenten  zijn om alles  tijdig  in beeld  te  krijgen  en duidelijk  te 
communiceren.  De  vraag  is  nu  hoe  deze  leerlingen  in  2  vmbo‐t  zijn  gekomen.  Dit  heeft 
volgens de rector ook met overgangsnormen te maken.  

 In  het  overzicht  ‘reacties  van  de  directie  op  onderwerpen’  in  de  MR  reader  staan  drie 
onderwerpen  al  wat  langer  ‘geparkeerd’. Wanneer mogen  we  deze  reacties  ontvangen? 
Rector geeft aan dat de werkwijze rond het SOM protocol reeds onderwerp van gesprek is, de 
taaktoedeling naar rato en de aansprakelijkheid van mentoren bij klassenuitjes  in maart op 
de agenda staan en de overgangsnormen volgen in april. Wellicht dat de gesprekken rond de 
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overgangsnormen  eerst  in  de  teams  gevoerd  zullen  worden.  Ook  het  onderwerp  ‘inzet 
docenten examenklassen na het CSE’ volgt binnenkort.  

 Heeft  de  rector  n.a.v.  de  vorige MR  vergadering  geïnventariseerd  wat  in  de  bovenbouw 
havo/vwo  de  afspraken  zijn  t.a.v.  de  cijferadministratie  in  SOM?  Rector  geeft  aan  dat 
navraag leert dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende teams; over de termijn 
waarbinnen  cijfers  dienen  te worden  ingevoerd  zijn  in  het  ene  team  duidelijke  afspraken 
gemaakt  en  in  het  andere  team  helemaal  niet.  Niet  gemaakte  afspraken  kan  men  niet 
afdwingen. De directeuren zullen de teamafspraken inventariseren, zodat duidelijk wordt wie 
men kan aanspreken.  
 

 Pauze 

6. Mededelingen van het MR bestuur 

 In verband met de vacature voor de oudergeleding in de MR is in het ouderbulletin wederom 
een oproep gedaan; tot op heden geen reacties ontvangen. 

 Aantal abonnementen op MR Magazine is onlangs omgezet; zoals eerder afgesproken zorgen 
de leden voor onderlinge verspreiding. 

 Nieuwe webpagina van de MR is inmiddels online. 

7. Evaluatie MR serviceabonnement (AOB)   
De evaluatie  is een  tussentijdse evaluatie, omdat het abonnement  tot einde kalenderjaar  loopt en 
een opzegtermijn heeft van 2 maanden. Een aantal  leden heeft  telefonisch  contact gehad met de 
helpdesk  en  de  juridische  dienst  van  de  onderwijsbond.  De  MR  is  van  oordeel  dat  het 
serviceabonnement  t.z.t. verlengd zou moeten worden; het  is goed om bij complexe materie  (bijv. 
correctie op normjaartaak) of omvangrijke dossiers deskundigen te kunnen raadplegen.  
 
8. Werkgroep contact met achterban 
De werkgroep  geeft  een  toelichting  op  het  tijdpad  voor  afname  van  de  twee  geplande  enquêtes 
onder medewerkers. Voor de enquête over de gesprekscyclus dient de kaderregeling van september 
2011  als  richtsnoer. Medewerkers  krijgen  o.a.  vragen  voorgelegd  over  de  doelstellingen  van  het 
beleid  en  de  uitvoering  daarvan.  De  vragenlijst  zal  in  concept  worden  besproken  in  de MR.  De 
werkgroep zal conform de afspraak met de rector  t.z.t. een beroep doen op de deskundigheid van 
Wijnanda van Veen (Alliantie).  
   De  werkgroep  komt  in maart  2012 met  een  uitgewerkt  voorstel  t.a.v.  het  spreekrecht  van  de 
achterban op MR vergaderingen. In dit voorstel komen o.a. procedure (bijv. aanmelding en tijdlimiet) 
en criteria (bijv. geen klachten over functionarissen, algemeen belang) aan bod. Procedure en criteria 
worden uiteindelijk op MR webpagina vermeld.  
 
9. MR webpagina op vernieuwde schoolsite 
Nieuwe MR webpagina  is  inmiddels  online. Nu  van  belang  om  de webpagina  actueel  te  houden 
(uploaden van MR notulen en bulletins). Ouderportal is nog niet aanwezig, wel toegezegd.  
 
10. Functiemix 2012. 
In  het  kader  van  de  functiemix  2012  spreekt  de MR  haar  voorkeur  uit  voor  een  gecombineerde 
procedure om de mogelijke vacatureruimte te vullen. Voordeel van deze optie  is dat men enerzijds 
anticipeert op de toekomstige werkwijze (voordracht vanuit beoordelingsgesprekken) en anderzijds 
medewerkers  direct  (mede)verantwoordelijk  maakt  voor  de  eigen  loopbaanontwikkeling.  In  de 
sollicitatiebrieven  zullen  zaken  als  competenties,  functieprofiel  en motivatie  opgenomen moeten 
worden. Voorwaarde bij de gecombineerde procedure is echter wel dat alle medewerkers in principe 
vanuit de gesprekscyclus voorgedragen kunnen worden, omdat zij een beoordelingsgesprek hebben 
gehad.  
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11. Teamstructuur 
Geen op‐ of aanmerkingen. 
 
12. Ingekomen stukken en uitgaande brieven 
Commissie onderwijs krijgt van de MR het mandaat om maandag 5 maart al dan niet instemming te 
verlenen  aan  de  voorgenomen wijziging  van  de  lessentabel  in  de  onderbouw  en  de  bovenbouw 
vmbo. Leidraad bij  instemming  is de correcte afhandeling van de procedure  (communicatie met de 
vakgroepen en vakdocenten die een bezwaarschrift hebben ingediend). Secretaris zal dit via de mail 
met de betrokken vakgroepen en vakdocenten communiceren en hen in de gelegenheid stellen vóór 
bovengenoemde datum te reageren.  
 
13. Berichten uit de commissies 
Bente  geeft  een  korte  toelichting  op  de  verschillende  activiteiten  van  de  leerlingenraad;  o.a. 
Opendag en Valentijnsactie.  
 
14. Rondvraag 

 Vanuit  de  MR  wordt  opgemerkt  dat  bijles.nl  gunstigere  tarieven  hanteert  voor 
studiebegeleiding dan studiehulp Nederland. Zou school hierover geen neutrale voorlichting 
moeten geven?  

 In de  jaarplanner staat dat Arbojaarplan/verslag RIE op 27 maart 2012  in de MR besproken 
zal worden.  Is  er  dan  al  iets  te melden? De  betrokken werkgroep  komt  pas  op  29 maart 
bijeen.  

 Wie vervangt Marianna tijdens de MR basiscursus van de AOB op dinsdag 10 en 24 april  in 
Utrecht? Dennis zal Miriam en Marcel vergezellen.  

 
Einde vergadering 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


