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Notulen van de MR vergadering op maandag 19 november 2012 

Aanwezig 
Jenny de Fouw, Miriam Berg, Marije Jol, Marianna Hulsing, Hidde Berg, Josephine Dodemont,  Hazel 
Beijer, Marjolein Smidt, Martijn Vermeulen,  Marcel de Keijzer, Onno de Ruiter,  Dennis Heijnen, 
Thom Smits, Lex van Drongelen (eerste helft) en Jeroen van Bon (notulist).  
 
Afwezig met kennisgeving  
Jolanda Hermans en Menno Smit 
 
1. Opening en mededelingen 

 Hidde heeft voor de ontwikkeling en afname van de wiskunde-enquête de MR prijs 2012 
gewonnen; 

 Aantal wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de MR jaarplanning (onderwerpen en data). 

2. Vaststelling agenda 
Geen op- of aanmerkingen. 

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

3a. Mededelingen van de directie 

 Rector blikt terug op inspectiebezoek; kwaliteit van vwo opleiding nu voldoende. Inspectie 
heeft vertrouwen teruggegeven aan school.  

 Momenteel wordt binnen de Alliantie gekeken naar het aantal aanmeldingen voor de LC/LD-
cursus. Aantal kandidaten dat op onze school de cursus kan gaan volgen is afhankelijk van 
totaal aantal aanmeldingen binnen de Alliantie. Scholingsbudget wordt in dit plaatje 
meegenomen.  

 De krant ‘De Gelderlander’ heeft de directie verzocht een licentie af te nemen voor het 
plaatsen van artikelen in de bijlagen van de bulletins. Rector gaat met de krant in gesprek.  

 Rector geeft een toelichting op de thema-avond van 22 november over de pubertijd.  

 Er zijn plannen het verzuimbeleid van school af te stemmen op het regionaal beleid (scholen 
in Nijmegen e.o.) m.b.t. schoolverzuim. Rector verzoekt de MR als klankbordgroep te 
fungeren en dit onderwerp te agenderen voor de MR vergadering in december of januari.  

3b. Algemene brief 
De afdeling ICT herkent het (externe) probleem en zoekt naar mogelijkheden de interne 
communicatie te verbeteren.  
 
3c. Examenreglement vmbo en hag 2012-2013 
Het voorstel van de rector, om gedurende dit schooljaar geen wijzigingen aan te brengen in de 
examenreglementen, zal in de commissie onderwijs worden besproken.  
 
3d. Financiën 2012-2015  
Dit onderwerp wordt bij agendapunt 4 besproken.  
 

 

3e. Procedure functiemix 2012-2013 
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MR betreurt het gegeven dat ‘wisselingen in het middenmanagement’ er voor gezorgd hebben dat 
het percentage LD-docenten op onze school hoger ligt dan de streefpercentages (en bekostiging) en 
er daarom dit gehele schooljaar geen vacatureruimte is. MR vindt dit een zorgelijke ontwikkeling; het 
belemmert de beoogde doorstroom.   
 
3f. E-MOVO enquête GGD 
Dit onderwerp wordt bij agendapunt 5 besproken.  
 
3g. Evaluatie onderwijstijd en lesuitval 
MR vraagt naar de oorzaak van het tekort bij de onderwijstijd van klas 4 vwo. Rector komt hier de 
volgende vergadering op terug.  
 
3h. Memo uit de directievergadering van 29 oktober 2012 
MR vraagt naar het positioneringsonderzoek van de Alliantie en naar de tien adviezen van de 
werkgroep financiën PCC. Rector zal deze gegevens aanleveren. 
 
3i. Positionering gymnasiumopleiding  
Rector geeft een korte toelichting op het voorgenomen besluit de eerste twee leerjaren van de 
gymnasiumopleiding  vanaf schooljaar 2013-2014 uitsluitend op het JCD aan te bieden. De MR wordt 
gevraagd instemming te verlenen. Het voorstel wordt besproken in de commissie onderwijs.  

4. Financiën 2012-2015 
In het kader van brief 3d wordt gesproken over de zorgelijke financiële positie van onze school en de 
voorgenomen maatregelen. De rector zal per 1 augustus 2013 verantwoordelijk zijn voor de 
portefeuille formatie en financiën. De PMR buigt zich over de voorstellen m.b.t. de taakbelasting 
(bandbreedte van 50 uur binnen de +/- regeling) en de formatie. Indien de bezuinigingsmaatregelen 
ook gevolgen hebben voor het lessenaanbod zal het schoolplan wellicht op enkele punten bijgesteld 
moeten worden (instemming MR). De MR commissie financiën zal de meerjarenbegroting van 
commentaar voorzien.  

5. E-MOVO onderzoek 2012  
Rector vraagt de leerling geleding op de bevindingen te reageren. De leerlingen erkennen dat er 
binnen de afdeling havo/vwo minder acceptatie /tolerantie is m.b.t. seksuele diversiteit. Opgemerkt 
wordt dat de waarde ‘respect’ binnen onze school onder druk staat.  Leerlingen tonen doorgaans 
weinig respect voor leerlingen in andere onderwijssectoren en voor het OOP. Voorstel is het thema 
‘wederzijds respect’ te behandelen in de studieles van leerjaar 2. Wellicht ook een idee voor de 
projectweek op de juniorcolleges?  

6. Conceptnotulen MR vergadering van 23 oktober 2012 
Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en verspreid. 
 
7. Vragen aan de rector 

 MR betreurt dat er in het kader van de verbouwing op de hoofdvestiging en de bezuinigingen 
geen nieuwe active boards worden geplaatst op de juniorcolleges. De rector verwijst in zijn 
antwoord naar de paragraaf huisvesting van de meerjarenbegroting: in 2013 ligt het accent 
op de verbetering van de onderwijsomgeving van de hoofdvestiging.  

 MR vraagt, ook in kader van E-MOVO onderzoek 2012, aandacht voor het voedselaanbod in 
de kantines: overgewicht is een flink probleem. Rector verwijst in zijn reactie naar de 
investeringen en het rendement van de cateraar (Markies) en diens plannen om, stapsgewijs, 
gezondere producten in te voeren.   



 
3 

 

 MR vraagt, in het verlengde van de wiskunde-enquête, aandacht voor een SE wiskunde, 
waarbij veel leerlingen in 5 vwo op één bepaald onderdeel erg slecht hebben gescoord.  
Rector zal dit navragen en terugkoppelen.  

 MR schetst praktijkvoorbeeld op andere school, waarbij ouders/verzorgers op één avond 
kennis maken met de afzonderlijke vakdocenten van hun  kind. Dit zorgt voor minder 10-
minuten gesprekken waarbij ouders/verzorgers alleen kennis willen maken met de 
vakdocenten. Verdient dit voorbeeld navolging?  

 MR vraagt aandacht voor het afsteken van vuurwerk op en rond schoolpleinen. Rector 
verwijst naar strikte controle door OOP. Aantal incidenten is zéér beperkt.  

 MR vraagt naar de voorgenomen investering waarbij de computers op de leerpleinen van het 
JCD vervangen zouden worden. Deze computers zijn weliswaar opgeschoond, maar niet 
vervangen. Rector bevestigt dat destijds in overleg met de afdeling ICT is besloten de 
computers op te schonen, waardoor de noodzaak tot vervanging verviel. Rector zal navragen 
of dit een geldbesparende maatregel is geweest en, indien dit het geval was, waarvoor het 
‘resterende bedrag’ is gebruikt.  

 De MR vraagt aandacht voor de afspraken rond de proefwerkweek in klas 3 vmbo-t. De 
leerlingen op het vwo mogen na de proefwerken naar huis; leerlingen van het vmbo blijven 
in die week tot 15.00 uur op school. Leerlingen van het vmbo ervaren dit, ondanks de regels 
m.b.t. huiswerk, als een zwaar programma. Rector zal dit aan betrokken afdelingsleiders 
voorleggen.  

 In overleg met de rector wordt besloten de procedure rond de MR wiskunde-enquête te 
bespoedigen. De enquête wordt momenteel bestudeerd door de onderzoeksgroep. De 
secretaris zal het onderzoek mailen naar de sectieleider wiskunde bovenbouw hag en een 
afspraak maken voor onderling overleg. Hidde, Miriam, Jenny en Marianna zullen aan deze 
bespreking deelnemen.  

8. Mededelingen van het MR bestuur 
Het onderwerp ‘scholing voor de commissie financiën’ wordt bij agendapunt 9c besproken. 
 
9. Berichten uit de commissies 
 
9a. Leerlingen(raad) 
Er volgt een korte toelichting op de notulen van de leerlingenraad. Hidde heeft met de directie 
gesproken over een aantal 9kleine) wijzigingen in het leerling-statuut. Het statuut zal op de volgende 
MR vergadering worden besproken. 
 
9b. PMR 
De brief over het protocol incidentele beloningen volgt. 
 
9c. Financiën 
De commissie buigt zich binnenkort over de meerjarenbegroting, brief volgt. Daarnaast zullen de 
leden (intern) spreken over de taken/taakopvatting  en werkzaamheden van de commissie. Onno 
vraagt naar mogelijkheden een specifieke cursus te volgen bij de Aob. Miriam geeft aan dat zij de MR 
volgend jaar zal verlaten; wellicht verstandig te zoeken naar een vervanger met specifieke kennis van 
jaarrekeningen, meerjarenbegrotingen, etc. Wij bespreken de opvolging  omstreeks januari/februari 
2013.  
 
9d. Onderwijs 
De commissie gaat akkoord met het voorstel van de directie de huidige examenreglementen 
ongewijzigd vast te stellen. De commissie gaat in het voorjaar graag met de directie in gesprek over 
de examenreglementen van komend schooljaar.  
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10. Rondvraag 

 Hoe is het schoolfeest ervaren? Volgens Hidde was het op het ‘hoogtepunt’ best gezellig en 
waren er meer leerlingen. Er is geen rekening gehouden met rokers, deze stonden vaak 
buiten.  

 Het onderdeel ‘de kracht van de klagende ouders’ op de studiedag is volgens de MR niet 
goed uit de verf gekomen. Het was geen gevolg op het initiatiefvoorstel van de MR. Hoe nu 
verder? 

 Wellicht een evaluatie van de Leste Mert? Veel leerlingen zijn vrij maar bezoeken nauwelijks 
de Leste Mert. Een idee om donderdag ‘s ochtends les te geven?  

 Einde.  


