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1  Vaststelling agenda 

Toevoeging onder punt 4: proces taakbeleid 

Instemmingsbrief voor de PTA’s onbreekt. 

2  Notulen 27 januari 2021 

Na een kleine aanpassing zijn de notulen goed gekeurd. 

3  Mededelingen directie 

a. Corona ontwikkelingen 

Door een te kort aan toezicht was er wat onrust op Pax junior. In lokalen waar wel een toezichthouder 
is zijn de leerlingen niet bezig met de les. Ook de WiFi  werkt niet altijd mee. Daarnaast kan de 1.5m 
niet gewaarborgd worden in het gebouw.  

Hebben de toezichthouders instructie gehad? Nog niet, afdelingsleiders krijgen een brief zodat zij de 
instructie kunnen gaan geven. 

Door de afwisseling van fysiek en online les blijft er nauwelijks lestijd over zeker als dan ook nog eens 
het netwerk niet meewerkt. Problemen van het netwerk en status activboarden is bekend, daarmee is 
het nog niet opgelost. Het is lastig de regels van de overheid te combineren met de wensen van 
school. Je komt dan uit op het huidige model. Andere scholen hebben dezelfde problemen. 

Je zou in koppels kunnen werken. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor de huiskamerklassen. 

b. Subsidie achterstanden Corona 

Er zijn klachten over de bijlessen van Van Kraaij op Pax vmbo, is dit al bekend? Er zijn al meerdere 
klachten binnen gekomen, ook van Pax havo|vwo. Er zit actie op. 

c. Toelichting stand van zaken Techniekaanbod 

- 

d. Koersklassen 

Hoe moet de MR het woord “doorstart” interpreteren? Er komt een doorontwikkeling. Een bredere 
evaluatie loopt nu. De doorstart is alleen op Pax junior met het oog op verbreding naar Druten. We 
kunnen nog geen uitspraak doen over het feit of ouders nu bewust kiezen voor de koersklassen. 

e. Aanmeldingen 

Er is weer een flinke stap gemaakt en zitten nu bijna op de prognose, waarbij het Pax vmbo iets 
achterloopt. 



f. Voortgang schoolplan 2021-2025 

De delegatie van de MR is bekend en wordt z.s.m. doorgegeven aan de rector.  

g. Tweede deel schooljaar-scenario’s 

Er is veel onduidelijkheid omtrent toetsweek 2. Dit geeft veel onrust bij m.n. de leerlingen. Ook is 
onduidelijkheid bij de leerlingen in de onderbouw wanneer er weer summatief getoetst mag worden. 
Dat er drie weken niet getoetst mag worden is niet wenselijk. Kan deze periode worden heroverwogen 
en besproken worden binnen de teams? We willen de leerlingen eerst laten wennen en ze aan het 
leren te krijgen voordat we weer over gaan op toetsen. Dat er snel duidelijkheid moet komen is helder. 
Wordt aan gewerkt. Graag leerlingen zelf ook op de hoogte brengen en niet alleen via de ouders 
communiceren. 

Wat zijn de afspraken omtrent onlinetoetsen? Onlinetoetsen is toegestaan. In de middag staat ook 
nog onderwijstijd waar de leerlingen beschikbaar moeten zijn voor bijvoorbeeld toetsen. Docenten 
kunnen toetsen op het rooster laten zetten via de roostermaker. 

Waar valt 4vwo onder? Deze klas valt onder de voorexamenklassen. 

h. Onderwijsvernieuwing Pax havo|vwo 

De MR blijft het proces graag volgen 

i. Rekenonderwijs 

Betrek ook Pax havo|vwo bij het rekenonderwijs. Daarnaast missen we de 2ER toets voor vmbo basis 
en kader. 

j. Praktijkexamens vmbo 

Maart moet april zijn. 

k. Vitaliteitsscan 

- 

l. Beschikbare formatie t.o.v. het aantal uitgeschreven taakuren 

Is er een verbetering t.o.v. 19/20? Er zit verbetering in de plusuren, maar het is lastig om zo te zeggen 
of er een verbetering is 

m. Huisvesting 

Uit de media heeft de MR gehaald dat school gaat voorfinancieren. Klopt dit? Het klopt dat de Alliantie 
gaat voorfinancieren. Er is de intentie om te gaan bouwen, daarover zijn we in gesprek met de 
gemeente. Verder wordt er actief gekeken naar een nieuwe locatie nabij de Gelenberg en Pax 
havo|vwo.  

n. Streefwaarde functiemix 

De streefwaarde is aan het dalen maar nog niet op het niveau dat er ruimte is voor vacatures. 

o. Arbeidsvermogenscan 

Fijn dat dit gebeurt. 

4  Ter instemming 



a) Profielen vmbo:verandering profiel Economie en Ondernemen naar 
Dienstverlening&Producten 

Is er al overleg geweest met de betrokken personen? Wat zijn de gevolgen voor het vak economie? Er 
is contact geweest met de sectieleider. Onder D&P kun je ook economie kwijt, maar wat de 
consequenties zijn voor het vak economie is nog niet helder. Dit moet nog bekeken worden. Welke 
keuzevakken aangeboden gaan worden en onder welke voorwaarden moet nog in kaart worden 
gebracht. Eis is wel dat het organiseerbaar en betaalbaar moet zijn. Doordat er verbinding wordt 
gezocht met het bedrijfsleven kunnen zaken gunstiger uitvallen. Bedrijven wil graag investeren in 
leerlingen, de hybride docent wordt gezien als een aanvulling op de eigen docent en zeker niet als 
vervanging. 

b) Arbo jaarverslag 2020 

Op Pax junior zijn aanpassingen gedaan voor de verhuren van deel school aan het basisonderwijs. 

De kosten van de ziektekosten zit op €290.000.-, dit is lager dan in 2019. 

c) Aangepaste PTA’s vmbo-havo-vwo 

De MR ziet graag het verzoek tot instemming tegemoet samen met de aanvulling van de PTA’s vmbo.  

d) Proces taakbeleid 

Graag wil de directie voor 28 april over het taakbeleid overleggen. Dinsdag 16 maart komt de PMR 
weer samen, daaruit zal een brief voortkomen, zodat er in week 13 weer een Teamsoverleg gepland 
kan worden. 

5   Meningsvorming/ ter informatie (toelichting tijdens de vergadering) 

- 

6 Rondvraag 

De bereikbaarheid van de afdelingsleiders op Pax vmbo is bedroevend. Kan er een overzicht komen 
wanneer wie waar beschikbaar is? Er komt een overzicht 

Wie is de plaatsvervangende afdelingsleider voor Pax junior? De schoolleiding breed is vaker 
aanwezig op Pax junior. Kan dit ook gecommuniceerd worden naar de collega’s? 

Komt er een jaarboek voor de examenkandidaten? Ja 

Hoe gaan we om met collega’s die zelf een laptop en software hebben aangeschaft? 

Er wordt een afspraak gepland om hier over te praten. 

Kan er nog feedback gegeven worden door de MR op het communicatieplan zoals verzonden op 1 
februari? 

Aanvulling op D&P: dit profiel heeft een breed karakter wat past bij de brede uitstroom van onze 
leerlingen. 

 

Afsluiting :21.37 

7 Mededelingen dagelijks bestuur 



Als je interesse hebt in het (deel)secretariaat neem dan contact op met Ilse. Kan er gekeken worden 
naar een externe notulant? Notuleren weerhoudt misschien mensen om voor het secretariaat te gaan. 

Sluiting:22.35 

 

Actielijst 
Onderwerp/vraag Verantwoordelijk 
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) 
Samenwerken binnen de Alliantie 

Directie 

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 

Concept schoolplan 2021-2025  28 april Directie 

Omgang lokalen te hoog CO2-gehalte, lokaalnummers Directie 

PWS vmbo omgang Directie 

Instemming koersklassen DB/cie onderwijs directie 

AVG-check met procesafspraak Directie/oudergeleding 

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

In kaart brengen welzijn personeel Directie/ PMR 

Jaarboek examenkandidaten Directie 



Instemmingsbrief ARBOverslag MR DB 

Instemmingsbrief PTA’s MR cie onderwijs 

Instemmingsbrief profiel D&P MR DB 

Omgang eigen laptop personeel Directie Thom 

 

 

 

 


