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Notulen MR 4 : 27 januari 2021 
Aanwezig: Ilse Adema (notulist) – Jeroen van Bon -Riet Claassen-Peters- Kim Foks - Xin van den 

Heuvel- Marianna Hulsing-Mara van Kol--Menno Oosterheert (voorzitter)– Judith Ponsioen -- Sabine 

Rossen - Diana Rutgrink-Haringsma- Thom Smits- Isis Vermeulen–  Teun Vleeming 

 
Aanwezig MT: Maartje Krüse-  Jeroen Beekmans –Henry Winter.  

 
Afwezig: Mireille van Soest- Van Vught 

 

1: Vaststelling agenda 

- 

2: Notulen 

De notulen van 3 december zijn goedgekeurd 

3: Mededelingen schriftelijk 

a) Corona ontwikkelingen 

Hoe gaat het met het welbevinden van de collega’s? Het is schipperen voor iedereen, maar over het 
algemeen gaat het aardig. De afdelingsleiders hebben regelmatig contact met het personeel. 

Er wordt een signaal afgegeven dat op Pax vmbo een aantal collega’s op omvallen staat. Let erop dat 
afdelingsleiders niets extra’s vragen van hun personeel. 

Kan er een enquête worden afgenomen onder het personeel om het welbevinden in kaart te brengen? 
Zou er een luchtige activiteit kunnen worden georganiseerd, zoals een borrel via Teams? 

Ook de directie zou graag signalen over het welbevinden van het personeel  via de PMR 
teruggekoppeld willen krijgen. 

Momenteel is er veel aandacht in de media over het welbevinden van de jeugd. Wat doet Pax eraan 
om het welvinden van de leerlingen in de gaten te houden? Er is een opvanggroep voor kwetsbare 
leerlingen, dit wordt vanuit het ondersteuningsteam aangestuurd. Verder spelen de mentoren een 
belangrijke rol om hun leerlingen in de gaten te houden. 

 

b) Subsidie achterstanden – 
c) Toelichting stand van zaken Techniekaanbod incl. Techlokaal – 

 

d) Aanwezigheid docenten in appgroep leerlingen 
 

Hoewel de app WhatsApp een grote groep gebruikers kent zou Pax een keuze moeten maken. De 
voorkeur van de leerlingen in de MR is om de chatfunctie binnen It’s Learning te gebruiken. 

e) Toets- en activiteitenweek basisafspraak 
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Aanvulling: Hoe gaan we het tweede deel van het schooljaar vormgeven? Hier komt een werkgroep 
voor. Deze werkgroep gaat ook de examens onder haar hoede nemen. De samenstelling van deze 
werkgroep is nog onbekend, maar wordt hard aan gewerkt. 

f) Landelijk kader praktijkexamens vmbo 

Er komt nog een verzoek voor wijzigingen PTA’s. Men is nu bezig met inventariseren. Na 
inventarisatie en verwerking komt dit weer terug bij de MR 

 

g) Voortgang communicatieplan 

 

Er is veel onrust ontstaan over het te vroeg publiceren van het rooster. De volgende keer graag ook 
een algemene mail richting de leerlingen, zeker voor de leerlingen die in de bovenbouw zitten. Laat 
docenten niet voor hun beurt praten. Zorg voor een éénduidige communicatie. 

Het vroegtijdig publiceren van het rooster was een fout en had niet mogen gebeuren. 

h) Docentenraad –  
i) Open dag /wervingsactie 

Kan het personeel al eerder de gemaakte filmpjes bekijken? Hier wordt naar gekeken. 

j) Verzuim Pax 

Wat zijn de kosten van de ziektevervanging? De kosten zijn te vinden in het ARBO-jaarverslag. 

4 Ter advisering/instemming 

a) Vakantierooster en werkdagen 

Kan de vrijdag na Leste Mert geen werkdag worden en de donderdag een (verkorte) lesdag? 

b) Decanaat 

Hoe wordt de kwaliteit van de nieuwe decanen gewaarborgd? Via professionaliseren door nascholing, 
koppelen aan diverse netwerken. 

Hoe zit het met de beschikbaarheid van de decanen? Dit is nog lastig in te schatten, daar zijn we nog 
zoekende in. 

Waar is de decaan van Pax junior? Er is daar nooit een decaan geweest. Het decanaat gaat pas een 
rol spelen vanaf klas 3, alleen voor klas 2 vmbo vliegt de decaan vmbo even in voor de het 
keuzeprofiel. 

Hoe komt het dat er op Pax havo|vwo twee decanen zijn en op Pax vmbo er maar één. Dit had te 
maken met de ambitie van de kandidaten. 

c) Rekenen 

De MR is nog niet in het bezit van alle stukken. De MR wacht deze stukken af voordat er tot 
instemming wordt over gegaan. 

Wat gebeurt er met leerlingen die in schooljaar 20/21 het rekenexamen moeten afleggen? Iedereen 
blijft het vak rekenen volgen. 



3 
 

d) Koersklassen 

MR heeft alle stukken ontvangen die er zijn. 

5 Meningsvorming/ter informatie 
a) Korte uitwisseling aandachtspunten “onderwijs in coronatijd” 
b) Voortgang Duurzaam Pax 
c) Schoolplan 2021-2025 

Hierover zijn diverse ideeën uitgewisseld. De MR krijgt van de directie de PowerPoint Duurzaam Pax 

Rondvraag 

• Wat zijn de afspraken van Pax over online toetsen? Hier komt de directie op terug 
• De MR zou graag zien dat het taakbeleid wordt gekoppeld aan het schoolplan. Volgens de 

directie belemmeren de veranderingen in het schoolplan nu het taakbeleid niet. 
• Kan er een AVG-check worden gedaan? Hiervoor wordt een procesafspraak gemaakt met de 

ouders. 

Sluiting 21.30 

7 Mededelingen dagelijks bestuur 

Cie fin: - 

Cie onderwijs: zie actielijst 

GMR;- 

PMR:- 

Leerlingenraad:- 

Sluiting 22.05 

 

 

Actielijst 
Onderwerp/vraag Verantwoordelijk 
Beschikbare formatie t.o.v. aantal uitgeschreven taakuren -> 
optimalisatie feb 21 

Directie 

Verantwoording zorggelden 2020 (agendapunt MR schooljaar 2021) Directie 

Vorm samenwerking met Techlokaal (2021) Directie 
Huisvestingplan vmbo i.s.m. HeVo  (doorlopend) Directie 
Schoolkantines afspraak plannen en uitvoeren (schooljaar 2021) MRwerkgroep /directie (Teun- 

-Thom en Henry) 
Actieplan personeelstevredenheid onderzoek (eind 2021) Directie  

 

Agenderen onderwijsvernieuwing Pax havo|vwo (april?21) Directie 
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Samenwerken binnen de Alliantie 

Agenderen verzuim Pax (jan 2122) Directie 

Inventarisatie achterstanden jaarlagen Directie/secties 

In kaart brengen overgang leerlingen die cijfermatig zouden doubleren, 
maar wegens corona zijn bevorderd 

Directie 

Beleidstuk toets- en activiteitenweek Directie 

Rekenen onderbrengen bij wiskunde: instemming vragen aan met alle 
stukken MR 10 mrt 21 

Directie 

Streefwaarde functiemix 10 mrt 21 Directie 

Instemming decanaat Cie onderwijs 

Instemming  vakantierooster Cie onderwijs 

Werkgroep schoolplan 2021-2025 maken MR DB 

Omgang lokalen te hoog CO2-gehalte, lokaalnummers Directie 

PWS vmbo omgang Directie 

Afspraken praktijkexamens vmbo Directie 

Beleid/afspraken online toetsing Directie 

Instemming koersklassen DB/cie onderwijs 

AVG-check met procesafspraak Directie/oudergeleding 

Beleid/afspraken dat Its communicatiemiddel wordt ipv What’sApp Directie 

In kaart brengen welzijn personeel Directie/ PMR 

Vragen bij PP Duurzaam Pax beantwoorden Directie/MR 

 

 

 


