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Notulen van de MR vergadering op dinsdag 18 september 2012 

Aanwezig 
Jenny de Fouw, Miriam Berg, Marije Jol, Marianna Hulsing, Hidde Berg, Josephine Dodemont, Menno 
Smit, Marjolein Smidt, Martijn Vermeulen,  Marcel de Keijzer, Onno de Ruiter,  Thom Smits, Lex van 
Drongelen (eerste helft) en Jeroen van Bon (notulist).  
 
Afwezig met kennisgeving  
Jolanda Hermans en Dennis Heijnen 
 
1. Opening en mededelingen 
Aantal MR leden afwezig i.v.m.  ouderavond op hoofdvestiging. Data van MR vergaderingen worden 
opnieuw bekeken (zie agendapunt 5).  
 
2. Vaststelling agenda 
Geen op- of aanmerkingen. 

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

Vragen van de MR bij brief 3a: algemene brief 

 Met betrekking tot de leerlingenzorg wordt de huidige gang van zaken in kaart gebracht en 
zullen procedures en communicatie – indien nodig – worden verbeterd. Wordt dit ook met 
de MR besproken? Antwoord rector: Dit wordt te zijner tijd  met de MR besproken, eerst 
gaat school in gesprek met de externe partijen (GGD) om zaken helder te krijgen. De MR zal 
de documenten ter informatie aangeboden krijgen. Wellicht dat bepaalde stukken ter 
beoordeling worden aangeboden.  

Vragen van de MR bij  brief 3c: meldcode huiselijk geweld 

 Hoe nemen medewerkers (OP en OOP) kennis van de meldcode huiselijk geweld? Antwoord 
rector: Meldcode zal in de teams worden besproken. De code wordt bovendien op de 
schoolsite geplaatst (medewerkersportaal).  

 Dient de code onder de aandacht van leerlingen te worden gebracht? Misschien tijdens de 
mentorles? Antwoord rector: Het is geen gemakkelijk onderwerp, dat je via een officieel 
schrijven onder de aandacht van alle leerlingen brengt. Wellicht dat de leerlingen in de raad 
hierover willen meedenken? Wij komen hier later op terug.  

Opmerking bij brief 3d: examenreglement vmbo en HAG (havo, atheneum en gymnasium) 

 De inhoudelijke bespreking van de examenreglementen vindt plaats in de commissie 
onderwijs. De op- en aanmerkingen van de commissie worden in de volgende MR reader 
opgenomen.  

Opmerking van de MR bij brief 3e: eerste evaluatie rooster 2012-2013 

 Niet alle gegevens in het overzicht lijken te kloppen: sommige docenten hebben op 
papier 51 lessen. Antwoord rector: Gegevens in kolommen 3 en 5 worden nader bekeken, 
wij komen daar later op terug.   
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Vraag van de MR bij brief 3f: jaarplanning MR schooljaar 2012-2013 

 Kan het Arbo-jaarplan en het verslag RI&E vóór de komst van de inspectie (22 en 23 
oktober a.s.) besproken worden? In overleg met de rector wordt besloten de stukken in 
de PMR te bespreken en notulen van de commissie in de volgende MR reader op te 
nemen.  

Vragen van de MR bij brief 3g: memo uit de directievergadering 

 In het kader van het inspectiebezoek (1 november a.s.) worden docenten verzocht meer 
aandacht te besteden aan lesfase 1 (start) en lesfase 6 (afsluiting). De inspectie ziet graag 
een ‘Pax-les’ (standaard les op onze school).  Laten wij met de aandacht voor deze 
lesfasen niet een gelegenheid aan ons voorbij gaan om meer te sturen op een 
onderwijskundige invulling van de lessen, waarmee wij ons als school kunnen profileren 
en onderscheiden van de rest? Antwoord rector: Aandacht voor deze lesfasen is een 
eerste stap, daarna volgt de invulling van de lesfasen 2 t/m 5. De inspectie heeft 
opmerkingen gemaakt t.a.v. deze punten. Bovendien zijn deze concrete doelen op korte 
termijn haalbaar (7 wkn.) 

 Met betrekking tot de werktijden en secundaire arbeidsvoorwaarden van 
afdelingsleiders wordt gevraagd naar de afspraken die binnen de Alliantie zijn gemaakt 
t.a.v. de lesgevende taken van afdelingsleiders. Op andere alliantiescholen hebben 
afdelingsleiders een (beperkte) lesgevende taak, op onze school niet. Hoe verhoudt zich 
dat tot elkaar? Antwoord rector: Afdelingsleiders op onze school hebben momenteel geen 
lesgevende taken, dat is op de overige scholen anders geregeld. Het is niet ondenkbaar 
dat deze (tijdelijke) werkafspraak op termijn wordt herzien. 

4. De wiskunde-enquête van de MR 

In het kader van de wisselende resultaten bij wiskunde (bovenbouw havo/vwo) heeft de leerling 
geleding van de MR onderzoek gedaan naar de leservaringen van leerlingen. Met de rector is 
afgesproken dat de rapportage (concept) met de onderzoeksgroep en een (klankbord)groep 
leerlingen wordt besproken en deze, indien nodig, wordt bijgesteld. In de rapportage wordt een 
aantal aanbevelingen opgenomen en de vakgroep wiskunde krijgt  de gelegenheid inhoudelijk te 
reageren vóórdat de onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt.  

5. Jaarplanning MR schooljaar 2012-2013 
Ter vergadering wordt een aantal data gewijzigd. De MR vergadert dit schooljaar op: 23/10, 19/11, 
10/12, 22/1, 25/2, 26/3, 24/4 en 5/6.   
 
 
6. Conceptnotulen MR van 25 juni 2012 
Geen op- of aanmerkingen; de notulen worden goedgekeurd.  
 
7. Vragen aan de rector 

 Het idee bestaat dat het drukker is geworden in de aula van de hoofdvestiging. Wordt dit 
veroorzaakt door de nieuwe lichting leerlingen? Antwoord rector: Klopt, dit was voorzien. De 
verwachting is dat deze drukte van tijdelijke aard is, zal volgend schooljaar weer afnemen. Op 
de juniorcolleges is het iets rustiger.  
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 De leermiddelen op de leerpleinen van het JCD functioneren niet naar behoren. Hoe verder? 
Antwoord rector: Er wordt hard aan gewerkt, ligt in combinatie ICT en externe partijen 
(uitgeverijen). Afspraak: communicatie met werkvloer dient verbeterd te worden (vaker een 
up-date).  
 

 Naar aanleiding van de examenresultaten wiskunde havo en vwo vraagt de MR om een 
overzicht, waarbij de resultaten van onze school met die van andere scholen in Nederland 
worden vergeleken (score percentiel). Antwoord rector: Die gegevens zijn bekend, er is één 
wiskundevak waarin 96% van de Nederlandse scholen beter scoort dan onze school. Rector 
zegt toe het materiaal dat voor het inspectiebezoek is bestemd ook aan de MR te verstrekken.  
 

 Leerlingen in bovenbouw vwo dienen straks het examen rekenen te maken, maar hebben, in 
tegenstelling tot de huidige leerlingen in klas 1 en 2, géén rekenlessen gevolgd. Er bestaan 
zorgen t.a.v. de rekenvaardigheden van deze leerlingen. Hoe nu verder? Rector komt hier de 
volgende vergadering op terug.  

8. Mededelingen van het MR bestuur 
- Reacties op enquête naar MR functioneren worden in volgende reader gebundeld; 
- Werving nieuwe leerlingen: Josephine Dodemont (V4) is nieuw lid. MR zoekt nog  leerlingen in    
   bovenbouw vmbo; 
- Bespreking schoolveiligheidsplan en plan van aanpak RI&E volgt in PMR; 
- Bespreking examenreglement vmbo en havo, atheneum en vwo volgt in commissie onderwijs; 
- Marjolein Smidt wordt lid van PMR en commissie onderwijs; 
- Marije Jol wordt plaatsvervangend voorzitter van de MR. 
 
9. Werkgroep contact met achterban (up-date) 
De enquête is door een tweede externe deskundige bekeken. MR leden ontvangen binnenkort de 
derde versie van de enquête, evenals de commentaren van Wijnanda van Veen en Martijn vd Eik. De 
leden kunnen deze documenten nog eens bestuderen en kritische kanttekeningen plaatsen. Deze 
definitieve versie wordt via de distrimail onder de medewerkers verspreid. Medewerkers kunnen 
met een eigen code inloggen en de enquête binnen de gestelde termijn (deadline) invullen.  
 
10. Wiskunde enquête 2012 
De MR zal gebruik maken van haar initiatiefrecht en het MT middels een brief verzoeken actief 
gebruik te maken van de onderzoeksresultaten (de leservaringen van de geënquêteerden) en de 
aanbevelingen mee te nemen in het begeleidingstraject (CPS) van de vakgroep wiskunde.  
 
11. Scholing MR leden 
Onno de Ruiter en Dennis Heijnen (oudergeleding) volgen dit schooljaar (nogmaals) de MR cursus 
van de Aob om de gemiste cursusdagen te compenseren. Ook Marianna Hulsing, Jolanda Hermans en 
Marcel de Keijzer kunnen dit schooljaar op cursus. Secretariaat zorgt voor de aanmelding bij de Aob. 
 
12. Ingekomen stukken en uitgaande brieven  
Geen op- of aanmerkingen bij uitgaande brief MR 1112-T.  
 
13. Berichten uit de commissies 
De leerlingenraad meldt dat enkele leden op cursus gaan bij het LAKS (leren vergaderen, organiseren, 
etc.). Er wordt een laptop gekocht voor het maken van de notulen, verspreiding van nieuws via 
social-media, etc.  
 
14. Rondvraag: geen vragen (sluiting vergadering).  


