
Notulen van de MR vergadering op maandag 25 februari 2013 

Aanwezig 

Jenny de Fouw, Marije Jol, Josephine Dodemont, Hazel Beijer, Menno Smit, Martijn Vermeulen, 

Marcel de Keijzer, Onno de Ruiter, Thom Smits, Jolanda Hermans, Lex van Drongelen (eerste helft), 

Riet van Ooijen (gedeelte bespreking Zorg) en Marianna Hulsing (notulist). 

Afwezig 

Hidde Berg, Miriam Berg, Dennis Heijnen, Marjolein Smidt  

1. Opening en mededelingen 

 Jeroen van Bon bedankt de MR voor de bloemen. 

 Reader in het vervolg eerder versturen. Overleg met directie een week vervroegen zodat 

reader eerder de deur uit kan. 

 Is het verstandig om de notulist te laten rouleren? Wordt volgende keer besloten. 

 

2. Vaststelling agenda 

 Agenda wordt goedgekeurd. 

 

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

3a. Mededelingen van de directie 

 Formatie en bezuinigingen: 

Overleg geweest. Er gaat een brief uit dat niemand van het vaste personeel haar/ zijn baan 

kwijt raakt. Bezuinigingen leiden niet tot boventalligheid. Als alle aanmeldingen binnen zijn 

kijkt men naar wie er verder kan blijven. De beoordelingscyclus moet positief doorlopen zijn. 

Tijdelijke contracten mogen nog één keer worden verlengd. 

 Als het nodig mocht zijn wordt er toch nog bezuinigd. 

 

b. Algemene brief 

 De verbouwing van de E- en F-vleugel nadert. Woensdag 27 februari volgt de presentatie van 

de tekeningen aan het personeel. In de meivakantie gaat men aan het werk, na de 

zomervakantie moet het er een stuk beter uitzien. 

3c. Aanbiedingsbrief evaluatie SBA (Alliantie VO) 

 Respons enquête matig. Opmerking dat er maar voor één kind per gezin kan worden 

ingevuld. 

 Vakgroepen kunnen meer bezuinigen op boeken (licenties). 

D t/m F worden verschoven tot na de pauze i.v.m. komst van Riet van Ooijen (Rondje Zorg) 

 



4. Rondje zorg (Riet van Ooijen) 

 Vergelijk Zorgplan met praktijk. Er is gesproken met afdelingsleiders, leerplicht, extern-  en 

intern zorgteam. 

Voorbeelden: 

- De (grote) overstap van Havo naar VWO wordt te weinig begeleid. 

- Sociaal emotionele kant begeleiding is andere kant begeleiding 

- Voortraject: warme overdracht. Niet altijd duidelijk, duurt soms te lang voordat gestart kan 

worden met begeleiding. 

- Bij juiste zorg is men wel tevreden. 

- Van externe zorg vaak te weinig info. 

- Status aanvraag 6 weken? Soms met lood in schoenen naar ouders, omdat er nog niets 

bekend is.  

- Mentoren improviseren vaak zelf. 

- Trajecten lopen vaak (te) lang. Dit kan ten koste gaan van andere leerlingen in de klas. 

- Mentoren moeten misschien vaker zelf (extra) contact opnemen met de “oude” mentor van 

de leerling bij problemen. 

- Bij PSO al duidelijk dat er leerlingen bij zitten met problemen (gedragsmatig, autisme). Er is al 

aan de bel getrokken. 

- Lex Knops (ambulant begeleider) komt handen te kort. Komt in lokaal, geeft tips. Wordt als 

prettig ervaren. 

- Vaak gaat het sneller als je als mentor zelf op de juiste persoon afstapt. 

- Paul de Groot vult als mentorcoach leemte op! 

- Expertise vergroten bij mentoren. 

- Meer problemen in West Maas en Waal: E-MOVO onderzoek. 

- Er zijn veel begeleiders op school. Weet iedereen bij wie hij moet zijn? 

- Ook negatieve geluiden over het zorgteam. 

- Sommige leerlingen zitten “te hoog”. Zijn we kritisch genoeg in de onderbouw? Er blijven 

maar weinig leerlingen zitten in de onderbouw. 

-  Weten de docenten in de onderbouw wat er in de bovenbouw gebeurt? Rouleren in teams? 

- RH: meer vraag dan aanbod. 



- In Beneden-Leeuwen zijn de lijnen korter en wordt er beter gedifferentieerd binnen de 

talenlessen. 

- Bij goede begeleiding stijgt het zelfvertrouwen. 

- Houd het lijntje met de ouders kort! 

- Mentorenoverleg binnen teamvergadering. 

- Basiszorg uitbreiden of verdiepen. 

 

3d. Onderzoek advies basisscholen 

De MR stelt vragen:  

 Er wordt uitsluitend gesproken over advisering basisscholen maar niet over rendement 

onderbouw. Antwoord rector: Deze is net binnen, maar is conceptversie. 

 Moet dit onderzoek niet door een deskundige/ gespecialiseerd stafmedewerker gedaan 

worden? Antwoord : Onderzoeksgroep kan het ook zelf nog doen, eventueel met 

ondersteuning van… We gaan zorgvuldig kijken naar wie dit gaat doen. Creëer klankbord, laat 

mensen meelezen.  

 Waarom wordt de conclusie  onderzoeksrapport gehandhaafd als de feitelijke onderbouwing 

ontbreekt? Antwoord: Het klopt inderdaad niet helemaal. We zullen het ook niet overeind 

houden. De vraag was duidelijk. We wilden weten of de advisering ergens op sloeg, maak het 

niet te academisch!     

3d. Geluidsmeting 

 Is onderzocht. Er is veel geluidsoverlast door de vele leerlingen in de hal tijdens de pauze. De 

dienstdoende conciërge heeft daar  last van. 

3f. Uit de directievergaderingen van jan/feb 2012/13 

 Uitgaven en inkomsten vallen mee. Wijzigingen reserveringen op alliantieniveau. 

 Klankbordgroep zinvol maar weinig enthousiasme. Er zijn nu meer algemene thema’s maar 

toch te weinig animo. De volgende komt te vervallen. Hebben langste tijd gehad. 

5.  (Concept)notulen MR  22 januari 2013 

 OOP krijgt dagen nu al niet op. Welke oplossing komt er? 

 Punt 12, enquête gesprekkencyclus : Data worden momenteel verwerkt, streven om 

enquêteresultaten op 15/02 aan te bieden. 

 Te laat is ook verzuim. Het streven is dat dat overal hetzelfde wordt. Wordt doorgegeven aan 

de leerplichtambtenaar(bovenbouw). Onderbouw nog niet aan de orde.   



  T/m 2014 betaalt Den Haag de boeken. 

 Vergaderen leerlingenraad niet meer onder de les maar om en om? Wordt nagevraagd. 

 Positie Gymnasium onder embargo? Stukken zijn nu openbaar. Directie gaat in gesprek met 

cie. onderwijs van de MR. 

6. Vragen aan de rector 

 Informatica wordt volgend schooljaar niet meer aangeboden. Dit is niet in de MR ter sprake 

gekomen! Via de decaan is dit al doorgelekt naar ouders. Lex: MR krijgt brief met 

voorgenomen besluit. 

 In januari zijn er mensen beloond voor bepaalde taken, maar niet iedere leidinggevende 

draagt voor. Lex: personeelslid moet dit verifiëren bij betreffende leidinggevende. 

 Pax Christi College was niet aanwezig op de scholenavond op het Dominicuscollege. Is 

bewuste keuze van onze collega scholen. Vroeger kwamen de Nijmeegse scholen in het land 

van Maas en Waal. Dit vonden de basisscholen erg “vermoeiend”. Op verzoek van de 

basisscholen is het bezoek afgeschaft, want het was maar voor een hele kleine groep 

leerlingen relevant. De Nijmeegse scholen willen alleen maar meewerken als wij weer 

presentaties in het land van Maas en Waal gaan geven. Ligt erg gevoelig allemaal. Wij 

hebben daar officieel nu “geen plek meer”.    

7. Mededeling van het dagelijks bestuur 

 Het is nog niet duidelijk wanneer gesprek met de Wiskundesectie plaatsvindt. Er is nog geen 

respons van de MR leden die bij dit gesprek aanwezig willen zijn.  

8. Enquête gesprekkencyclus 

 Volgt volgende vergadering (24 april)  

9. MR (verkiezingen) 

 Dennis en Marije hadden zich hiervoor aangemeld. Dennis is vandaag niet aanwezig. Marije 

wil het wel alleen doen. Eerst oproep plaatsen in het personeelsbulletin. 

 Marjolein vervangt Jolanda op de AOB cursus.   

10. Ingekomen stukken en uitgaande brieven 

 Er zijn 3 brieven uitgegaan: 

- Brief begroting nog geen reactie 

- Brief positionering Gymnasium: Jeroen Beekmans wil toelichting. 

  

 



11. Berichten uit de commissies 

a. Leerlingenraad: 

- Vergaderen om en om, één keer tijdens de les, de volgende keer buiten lestijd.     

b. PMR 

-  We wachten nog op de antwoorden op de vragen die we Lex hebben gesteld.   

c. Financiën 

- Thom heeft andere scholen benaderd over cursus op school. Er is van de meeste scholen nog geen 

antwoord, omdat dit daar nog in de MR voorgelegd moet worden. In de volgende MR vergadering 

wordt hierover een besluit genomen. 

d. Onderwijs 

- Geen. 

15. Rondvraag 

- Ouders op open dag teleurgesteld dat atheneum geen Cambridge-Engels aangeboden krijgt. 

Sluiting 

22.00 uur 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


