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Notulen van de MR vergadering op dinsdag 23 oktober 2012 

Aanwezig 
Jenny de Fouw, Miriam Berg, Marije Jol, Marianna Hulsing, Jolanda Hermans, Hidde Berg, Josephine 
Dodemont, Menno Smit, Hazel Beijer, Marcel de Keijzer, Onno de Ruiter,  Thom Smits, Lex van 
Drongelen (eerste helft) en Jeroen van Bon (notulist).  
 
Afwezig  
Marjolein Smidt, Dennis Heijnen en Martijn Vermeulen 
 
1. Opening en mededelingen 
Hazel Beijer is nieuw lid en vertegenwoordigt vmbo bovenbouw. De jaarplanning van de MR is 
gewijzigd (zie reader).  
 
2. Vaststelling agenda 
Wijziging van agenda: punten 4 t/m 6 (komen na de pauze aan bod) en 15 worden geschrapt. De 
nummering van agendapunten wordt aangepast. 

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

a. Mededelingen van de directie: 

 Directie is bezig met begroting van volgend schooljaar. Er zal fors worden bezuinigd; 50.000 
euro in kader van reductie aantal profielen (aantal profielen wordt niet gewijzigd) en andere 
bekostiging, waarbij brede scholengemeenschappen worden gekort (vanaf schooljaar 
2014/2015 circa 200.000 euro per jaar).  

b. De algemene brief: 

 Rector geeft op verzoek van MR een mondelinge toelichting op de beslissing het ‘open-
deuren-beleid’ op onze school te handhaven.  

 Leerling geleding is tevreden met de voorstellen t.a.v. rekenen in bovenbouw havo/vwo.  

c. Aanbiedingsbrief regeling incidentele beloning: 

 Het ‘Protocol incidentele beloningen Pax Christi College’ zal ter instemming aan de PMR 
worden voorgelegd. Reactie PMR wordt in volgende reader opgenomen.  

d. Evaluatie onderwijsresultaat: 

 De evaluatie voortgang verbetertraject vwo, in het kader van het inspectiebezoek op 1 
november 2012, wordt in de commissie onderwijs besproken. Reactie van de commissie 
wordt in volgende reader opgenomen.  

 Rector geeft op verzoek ter vergadering een mondelinge toelichting op de heroverweging 
dakpan vmbo-t/havo (denkrichting) in leerjaar 1 en de mogelijkheid voor leerlingen om op 
een hoger niveau examen te doen. 

 MR vraagt om toelichting op afstroompercentages in onderbouw. Blijkt volgens rector vooral 
een kwestie van gebrekkige inzet/motivatie van leerlingen. Nu meer aandacht voor 
monitoring (signalering en begeleiding) en communicatie met ouders/verzorgers. In dit kader 
geven ouders en leerlingen aan dat de invulling van Teletop (studieplanners) door 
vakdocenten op de hoofdvestiging (hag en vmbo) reeds enige tijd te wensen over laat. Dit is 
niet bevorderlijk voor het (leren) plannen en organiseren van schoolwerk.  
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 Rapportages van kwaliteitsmedewerker over aansluiting PO en VO en doorstroming in 
onderbouw zijn opgenomen in reader ‘Evaluatie voortgang verbetertraject vwo’ voor 
onderwijsinspectie. Wat nu indien de onderzoeksgroep, die de rapportages op verzoek van 
de rector bestudeert, de kritische kanttekeningen van de commissie onderwijs bij deze 
rapportages deelt? Volgens de rector is dit de wijsheid van dit moment en liggen de 
rapportages in het verlengde van de gegevens die de inspectie eerder heeft bekeken.  

 

e. Evaluatie 70/30: 

 Voorstel directie: het onderwijsprincipe van 70/30 wordt, middels drie standaardvragen, in 
de verschillende teams geëvalueerd. Teams zullen hun leerlingen bij de evaluatie betrekken. 
MR bespreekt dit voorstel na de pauze (zie punt 13). 

f. Evaluatie schoolboeken en SBA: 

 Rector heeft concept-evaluatie; ziet er goed uit. Eindversie volgt over een maand. Vraag is 
wat nieuwe kabinet zal beslissen over bekostiging van schoolboeken.  

g. Memo uit de directievergadering: 

 Subsidieaanvraag  voor lessen over seksuele diversiteit in onderbouw is afgewezen. Directie 
bestudeert op mogelijkheden om deze voorlichting toch te geven. MR vraagt naar deze 
mogelijkheden. Volgens rector (portefeuillehouder) kunnen groepen/instanties  (bijv. COC) op 
een laagdrempelige manier deze voorlichting verzorgen. Opzet is in het voorjaar op de 
juniorlocaties een project te organiseren en dan te evalueren.  

 MR vraagt rector om een mondelinge toelichting op ‘het ongunstige verloop van de 
financiën’. Volgens rector is de voorgenomen bezuiniging van 5 fte niet gelukt; de uitgaven 
zijn momenteel hoger dan de inkomsten . Het vorige financieel overzicht gaf nog een 
rooskleurig beeld, er is in een paar maanden tijd veel gebeurd: veel mutaties m.b.t. 
afdelingsleiders (uitbreiding formatie), andere taakindeling medewerkers, fricties met 
personeelsleden (vervanging en beëindiging dienstverband), uitbreiding lessen Engels en 
rekenen (deels subsidie) en  keuze voor Duits, Spaans en Frans. School draait ook volgend 
schooljaar nog verlies , daarna begint de periode van de grote bezuinigingen in het onderwijs.  

7. Conceptnotulen MR 18 september 2012: 

 Notulen worden goedgekeurd en via distrimail verspreid.  

8. Vragen aan de rector: 

 MR vraagt naar reactiesnelheid afdeling ICT bij storingen in het netwerk. Volgens rector 
worden problemen relatief snel verholpen. Terugkoppeling naar medewerkers – 
communicatie over aard en omvang van problemen - is punt van aandacht, rector komt 
hier op terug.  

 MR vraagt naar berichten over de (mogelijke) annulering van de Alliantiecursus LC/LD 
docenten wegens gebrek aan belangstelling. Rector vraagt dit na en komt hier op terug.  

 MR zou graag meedenken over de invulling van de workshop over ‘de kracht van de 
klagende ouder’ op de studiedag in november (MR initiatief). Rector neemt dit verzoek 
mee in de voorbereidingen op de studiedag en komt hier op terug.  

 MR deelt haar zorg m.b.t. RH op afdeling hag van het JCD.  Verzoeken van mentoren en 
ouders blijven (te lang) onbeantwoord, adequate begeleiding laat lang op zich wachten 
of blijft uit.  Rector vraagt dit na en komt hier op terug.  
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9. Mededelingen van het MR bestuur 

 Vacatiegelden van 2011/2012 zijn uitbetaald. 

 Scholing van MR leden bij Aob is geregeld; data zijn bekend.  

10. MR activiteitenplan 2012/2013 en jaarverslag 2011/2012 

 Vraag over MR reglement van Alliantie; artikel 30, lid 2 over de getalsmatige verhoudingen. 
Secretaris doet navraag bij GMR. 

 Vraag over MR bijdrage voor dagelijks bestuur van GMR (1350,-). Waarom en waarvoor? 
Secretaris doet navraag bij de GMR.  

 Na een aantal (kleine) wijzigingen worden activiteitenplan en jaarverslag goedgekeurd. 
Publicatie op webpagina MR volgt.  

11. Werkgroep contact met achterban (update)   

 De MR enquête over de gesprekscyclus wordt deze week via distrimail uitgezet. MR leden 
zullen teamleden wijzen op belang van deelname.  

12a. Resultaten enquête functioneren MR 

 Resultaten van de enquête zijn gerubriceerd en op papier gezet; naast positieve punten ook 
een aantal ontwikkelpunten. Aantal zaken is echter niet te beïnvloeden; de MR agenda wordt 
bijv. vaak door ‘vaste’ onderwerpen gedomineerd.  

12b. Evaluatie 70/30 (ingelast) 

 Leerlingen in MR (bovenbouw hag) geven aan tijdens lessen weinig gebruik te maken van de 
computers in de mediatheek; soms worden er verslagen gemaakt. Soms wordt met laptopkar 
gewerkt. Invulling verschilt per vak. Contrast met juniorcolleges is groot. Op vmbo 
(bovenbouw) werken leerlingen bij wiskunde (nakijken opdrachten) en Nederlands eens per 
week op het leerplein. Voorstel van directie (zie punt 3e) wordt in commissie onderwijs 
besproken. Reactie van de commissie wordt in de volgende reader opgenomen.  
 

13. Evaluatie onderwijsresultaten 

 De evaluatie voortgang verbetertraject vwo wordt in de commissie onderwijs besproken. 
Reactie van de commissie wordt in de volgende reader opgenomen.  

14. Leerlingenenquête wiskunde 2012 

 Hidde heeft, op verzoek van de rector, een aantal aanbevelingen opgenomen in zijn 
rapportage.  Deze versie wordt doorgestuurd zodat MR leden inhoudelijk kunnen reageren 
(dient geaccordeerd te worden).  

 Enquête wordt bekeken door de onderzoeksgroep, die zich m.n. zal buigen over de 
vraagstelling. Wellicht dat Marjolein Smidt (MR lid, voormalig lid onderzoeksgroep en 
vakdocent wiskunde) hier iets kan betekenen?  

 Hidde zal zijn aanbevelingen doorspreken met een aantal leerlingen, deze bijeenkomst wordt 
georganiseerd door de afdelingsleider vwo bovenbouw.  

 Hidde, Miriam, Jenny en Marianna zullen de enquête t.z.t. met (een afvaardiging van) de 
vakgroep wiskunde bespreken. Secretaris maakt deze afspraak.  
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 De leerlingenenquête  van Hidde is door het dagelijks bestuur voorgedragen voor de MR prijs 
2012 voor de leerlinggeleding (oproep in MR Magazine).  

16. Ingekomen stukken en uitgaande brieven  

 Geen op- of aanmerkingen bij uitgaande brieven MR 1213-A, MR 1213-B en MR 1213-C.  

 
17. Berichten uit de commissies 

 De commissie financiën besluit ter vergadering op korte termijn te vergaderen over het 
ongunstige verloop van de financiën (zie punt 3g). Gesprek over taken en bevoegdheden van 
de commissie wordt onderling gevoerd en teruggekoppeld aan MR.  

18. Rondvraag 

 De indruk bestaat dat niet alle vakdocenten en mentoren op school bekend zijn met de 
leerlingenraad. Dit is niet bevorderlijk voor de werving van leerlingen. Hoe deze bekendheid 
te vergroten? 

 Welke concrete afspraken maken de afdelingsleiders in bovenbouw vmbo en hag nu of  in de 
nabije toekomst met hun teamleden om voor alle vakken, alle leerjaren en alle perioden 
studieplanners te maken en in Teletop (ELO) te plaatsen? Denk hierbij aan zaken als format, 
sectieafspraken, tijdpad invoering (deadline) en handhaving (toezicht).    

19. Sluiting vergadering (21.45 uur) 

 


