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Notulen MR 7: 21 juni 2021 

Aanwezig: Ilse Adema (notulist) – Jeroen van Bon -Riet Claassen-Peters - Xin van den Heuvel- 

Marianna Hulsing-Mara van Kol– Judith Ponsioen -- Sabine Rossen - Thom Smits- Mireille van Soest-

Van Vught (voorzitter) -Isis Vermeulen–  Teun Vleeming 

 

Aanwezig MT: Maartje Krüse-  Jeroen Beekmans –Henry Winter- Els Bakers 

Afwezig: Kim Foks--Menno Oosterheert- Diana Rutgrink-Haringsma 

 

1  Vaststelling agenda 

Punt 2 en 3 worden gewisseld 

2 Voorstelronde Els Bakers 

De MR heeft kennisgemaakt met Els 

3 Notulen 

Datum moet worden aangepast van 29 naar 28 april.  

Notulen verder goedgekeurd 

4 Ter instemming 

Voordat er wordt overgegaan op onderstaande punten, is het verzoek van de MR dat de directie zich 

zo goed mogelijk aan de jaarplanning houdt. Door het doorschuiven van agendapunten is de reader 

zo dik geworden dat het voor de MR-leden lastig is om zich degelijk voor te bereiden. Los van het feit 

dat personeelsleden nu onder enorme druk staan gezien de diverse tijdvakken van de examens. 

A Schoolplan 2021-2025 

Het schoolplan is bewust beknopt weergegeven. De uitwerking van het schoolplan gaat op de diverse 

locaties gebeuren. 

De visie is “ondernemend leren” daar willen we naar toe, maar het onderwijsprogramma en 

examenprogramma zijn leidend.  

De onderwijskundige onderbouwing wordt gemist. Deze input moet nog van de werkvloer komen.  

Dit onderwerp wordt binnen de PMR besproken, waarna er met een reactie wordt gekomen. 

B Plan Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Bij de bespreking van dit document wordt verwezen naar de pagina’s van MR-reader 7 

Er zijn geen verschillen geconstateerd tussen afdelingen op groepen leerlingen. 

In dit document worden de koersklassen niet gesplitst terwijl deze klassen wel cijfers hebben 

gekregen op twee niveaus. Dit zou je alsnog kunnen doen zodat je misschien moet concluderen dat er 

meer interventies nodig zijn. 

Algemeen kan er geconstateerd worden dat de deskundigheid van het docententeam op bepaalde 

plaatsen omhoog moet. In coronatijd waren goede ICT-vaardigheden echt een voorwaarde om les te 

kunnen geven, helaas heeft niet iedere docent hieraan voldaan. 
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P 28/115: Op deze pagina wordt gezegd dat basis/kader extra onderwijsassistenten krijgen. Voor wie 

zijn die bedoeld? Deze zijn bedoeld voor de praktijkvakken. Voor de overige vakken wordt maatwerk 

geregeld. De interventie voor kader bij de niet-praktijkvakken wordt gemist. Bij de keuzevakken 

worden de klassen te groot in jaarlaag 3 en 4. Er gaat gekeken worden naar welke interventies er nog 

meer nodig zijn voor kader. 

P31/115: De leerlijnen basisvaardigheden hadden er al moeten zijn. Hoe worden deze leerlijnen 

geborgd als de NPO-gelden op zijn? Het klopt dat die er al hadden moeten zijn, nu de kans om het 

schoolbreed op te pakken en meteen te borgen. 

P33/115: De VK-uren waren al betaald uit de reguliere uren. Hoe wordt hier mee omgegaan als de 

NPO-gelden op zijn? De maatwerkuren komen bovenop de reguliere lesuren en de VK-uren. De 

maatwerkuren worden op tussenuren en aan de randen van de lesroosters gepland. De leerlingen 

krijgen dus een ruimer aanbod van verdiepingslessen. 

Nu er bewust wordt gekozen voor de kleinere klassen kan dan wel de opslagfactor voor de normale 

klassen gehandhaafd blijven? Daar wordt nog naar gekeken. 

P34/115: Graag maatwerklessen voor de kaderklassen 3 en 4 

P42/115: Zorg ervoor dat alles goed gemonitord wordt, heel fijn dat daar een coördinator op zit. 

 

C Formatieplan 

 Bij de bespreking van dit document wordt verwezen naar de pagina’s van MR-reader 7 

Het formatieplan is nu opgesplitst gezien het NPO-plan. De gelden voor NPO in 22/23 zijn niet zeker 

en dus ook niet opgenomen. 

P50/115:Het klopt toch dat de convenantsgelden bij de extra taken voor mentoren is gekomen in het 

taakbeleid? Ja dit klopt, er blijft zelfs nog €100.000.- over. Dit geld blijft liggen om de werkdruk voor 

docenten te verminderen  en hoeft komend schooljaar nog niet opgemaakt te worden. Binnen de 

Alliantie is de afspraak gemaakt dat dit geld ook in schooljaar 22/23 gebruikt mag worden. 

P51/115: Hoe komt het dat de ruimte in het taakbeleid niet voldoende is om de taken rond te krijgen. 

Het is vreemd dat in tijden van krimp er extra aanstellingen hierdoor nodig zijn. Is het niet beter om 

OOP-ers aan te stellen voor de grote taken aangezien zij goedkoper zijn dan OP-ers. De meeste 

taken zoals omschreven in het taakbeleid passen bij docenten. Nu lijden de lessen soms onder  de 

reguliere taken, zeker de taken die een piekbelasting kennen. Dat wordt zo goed mogelijk in de gaten 

gehouden. 

 

D Ondersteuningsplan 

Dit plan geeft inzicht in welke ondersteuning Pax kan bieden. 

Zorg ervoor dat je bij de professionalisering van je mentoren ook de vakdocenten betrekt. Zij kunnen 

immers het jaar erop weer mentor worden. 

In het ondersteuningsplan wordt een aantal punten gemist. Als je kijkt dan hebben we te maken met 

een behoorlijk aantal leerlingen dat psychische ondersteuning extern krijgt. Deze leerlingen hebben 

een aangepast onderwijsprogramma nodig. Bij wie welke verantwoording ligt wordt niet besproken in 

het ondersteuningsplan. Momenteel pakken de mentoren de verantwoording en doen ze te veel 
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dingen die niet bij hun taak horen. Dit stuk hebben we proberen te ondervangen onder het kopje 

maatwerk. 

In het ondersteuningsplan is de werkwijze RT te vinden. Waar is het visiestuk? Daarnaast was de 

afspraak dat RT niet meer onder de ondersteuning zou vallen. RT is toch weer terug gekomen bij de 

ondersteuning, aan de visie moet nog worden gewerkt. 

De functieomschrijving van de decaan is incompleet. Deze is veel meer betrokken bij de zorg dan 

omschreven staat. 

Wie gaat “geen punt” doen? Dit wordt verzorgd door de reboundmedewerker 

E Werkdagen 

Er is discussie over wat de directie mag eisen op werkdagen, mede doordat er gesproken wordt over 

CAO’s uit verschillende jaren. Het is niet de bedoeling dat de werkdagen werkdruk verhogend werken. 

Zoals nu de werkdagen lopen werkt het voor de docenten, er wordt een zinvolle invulling aangegeven. 

Het doel is namelijk de werkdruk verlagen. Hoe wordt hier rekening meer gehouden?  

 

Het is de bedoeling dat vijf ochtenden besteed worden aan ondernemend leren en NPO. Dit kan dan 

schoolbreed worden opgepakt. Verder is dit ook een onderdeel van het dagelijkse werk dat moet 

worden opgepakt. In de middagen kunnen de secties zelf aan de slag. 

De MR ziet graag dat vaste agendapunten al eerder worden gecommuniceerd met de secties, zodat 

de werkdagen bij voorbaat al niet volstaan. Daarnaast blijft het belangrijk dat er wordt 

gecommuniceerd dat werkdagen op je lesvrije dag geen verplichting zijn. 

De PMR pakt dit punt verder intern op en komt met een reactie. 

F Ouderbijdrage 

Wat betekent oninbaarheid? Er is een groep ouders die weigeren de ouderbijdrage te betalen, ook na 

herhaalde oproep.. Dat is dit bedrag. De kinderen van deze ouders kunnen wel meedoen aan deze 

betaalde activiteiten. Dit gaat nu ook gelden voor bijvoorbeeld de buitenlandse reis. Als nu een grotere 

groep ouders gaat weigeren zou dit de doodsteek kunnen betekenen voor de buitenlandse reis 

aangezien deze dan onbetaalbaar wordt. 

Hoe zit dit dan met ouders die dit echt niet kunnen betalen? Er wordt altijd verwezen naar de Stichting 

Leergelden als ouders financiële ondersteuning nodig hebben. 

Waar komen de hoge exploitatielasten kantine vandaan? Hier moet nog eens goed naar gekeken 

worden. 

5  Mededelingen 

e Toelichting stand van zaken Techniekaanbod en hotspot, incl.  bijlage visiedocument 

Hoe komt het dat we dit stuk niet terug vinden in het schoolplan? Deze visie een voorbeeld van een 

uitwerking van het schoolplan  Pax vmbo. Hoezo niet voor de overige locaties? Hier moet nog naar 

gekeken worden. 

6  Rondvraag 

Er heeft nogal een verschuiving plaatsgevonden in de organisatiestructuur. Hoe wordt er omgegaan 

met het niet-functioneren op de nieuwe plek? Gaat er tijdig worden ingegrepen? De MR ziet graag dat 
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er in november een tussentijdse evaluatie  plaatsvindt, zodat er tijdig een eventueel verbetertraject 

ingezet kan worden. 

Er moet nog eens goed gekeken worden naar de jaarplanner op Pax havo|vwo. Daar staan behoorlijk 

wat fouten in. Diverse collega’s hebben hier al op gewezen maar helaas is niets met deze feedback 

gedaan.  

Sluiting 21.25 

7 Mededelingen dagelijks bestuur  - 

8 Mededelingen uit de commissies 

PMR/Verkiezingen 

De verkiezingen zijn afgerond. De mededelingen zijn te lezen in het ouderbulletin en 

personeelsbulletin. 

GMR 

De fusie is rond. Fusiebreed gaan er meer vakken aangeboden worden. De functiewaardering van het 

Rijk van Nijmegen is overgenomen voor het OOP. 

Taakverdeling brieven zie actielijst. 

Sluiting 22.00 

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 (okt21) 

Samenwerken binnen de Alliantie -> hoe vakkenaanbod na fusie 

Directie 

Agenderen verzuim Pax (jan 2122) Directie 

Omgang lokalen te hoog CO2-gehalte, lokaalnummers (sept 21) Directie 

PWS vmbo omgang (sept 21) Directie 

AVG-check met procesafspraak (nov 21) Directie/oudergeleding 

Instemming schoolplan PMR 

Instemming invulling werkdagen PMR 
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Instemming formatie PMR 

Instemming ondersteuningsplan DB 

Instemming ouderbijdrage Ouders 

Terugkoppeling rondvraag tav tussentijdse evaluatie en jaarplanner 

(zsm) 

Directie 

 


