
Notulen MR vergadering 27 november 2013 

Aanwezig: Thom Smits, Peter Mol, Martijn Vermeulen, Jozelien van Heertum, Rein 

de Jong, Dennis Heijnen, Jenny de Fouw, Marjolein Smidt, Menno Smit, Nikki 

Mulders , Josephine Dodemont, Jaimy Beijer, Marije Jol (notulen), Dirk van 

Bennekom 

Tot de pauze: Lex van Drongelen, Jeroen Beekmans, Thijs Blijdestein 

Van 20.10 tot 20.40 Ron Seegers & Paul Baumeister ivm presentatie BSM 

Afwezig met kennisgeving: Marcel de Keijzer, Jeroen van Bon, Marianna Hulsing  

1. Opening en mededelingen: Welkom aan nieuw lid Jaimy Beijer. Ook aan 

Dirk van Bennekom, hij brengt eens in de 2 jaar een bezoek aan de MR 

vergaderingen binnen de Alliantie.   I.v.m. de tijd slaan we het voorstelrondje 

over. 

2. Vaststelling agenda 

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

Mededelingen: de rector doet een korte mededeling m.b.t. het pamflet dat 

verspreid is. De school krijgt gelukkig ook een hoop steunbetuigingen. 

a. brief algemeen: geen opmerking  

b. brief evaluatie gesprekkencyclus 

Martijn Vermeulen vraagt aan de rector of de enquête gesprekkencyclus 

(uitkomst & aanbeveling) misschien iets is voor in het Alliantieblad. De rector 

vindt dit een goed idee en overlegt dit met de aangewezen persoon binnen de 

Alliantie. Nadere info volgt. 

c. brief begroting 2014 – 2015/formatie 2014: gaat naar punt 6 

d. brief wijziging lesgroepenstructuur onderbouw: gaat naar punt 4 

e. brief wijziging lessentabel havo/vwo: gaat naar punt 5 

f.  brief Cambridge English: gaat naar punt 14 

Er is een vraag voor dhr. Beekmans. Blijft Cambridge English verplicht voor 3 

Gymnasium? Antwoord: Cambridge English zal facultatief zijn voor zowel 3 

Gym als 3 atheneum) 

g. brief onderwijstijd: geen opmerkingen 

h. uit de directievergaderingen oktober’13 

Sinds vorig jaar is er een crisisteam opgezet. De rector is voorzitter van het 

crisisteam. Het crisisteam is vorige week bij elkaar gekomen ivm de 

verspreiding van het pamflet en de beschuldiging van een collega. 

4. Wijziging lesgroepenstructuur onderbouw (dakpan) 

Een dakpanklas is iets anders als een combinatie klas. Wanneer we de 

dakpanklassen afschaffen wil dit niet zeggen dat we geen combinatieklassen 

meer zullen hebben. De term dakpanklas t/h en h/v kan ouders het idee geven 

dat de kan 50/50 is. In werkelijkheid is dit niet zo. Het opstromen gebeurt nu 

vanuit niet dakplanklassen ook dus dat staat los van het dakpansysteem. 



Zonder dakpan zal het makkelijker zijn een duidelijkere identiteit te geven aan  

vmbo T, HAVO en VWO.  

5. Wijziging lessentabel havo/vwo 

Ron Seegers en Paul Baumeister geven een presentatie over het vak BSM 

 

6. Begroting 2014-2016 en formatieplan 2014 

De cie. financiën is voor de vergadering bij elkaar gekomen.  

De commissie PMR had graag een iets uitgebreider formatieplan gehad. De 

rector geeft aan dat dit vanaf volgend jaar zo zal zijn.  

 

7. Notulen 

goedgekeurd  

Thom vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de laatste vraag 

van de rondvraag. De rector geeft aan dat dit in ontwikkeling is.  

 

8. Vragen aan de rector 

Is de rector er van op de hoogte dat er een OOP collega mentor is? De rector 

geeft aan dat hij hier niet van op de hoogte is en gaat navraag doen. 

 

In klas 2 havo zijn de cijfers voor rekenen hoog, in klas 3 juist relatief veel lage 

cijfers terwijl rekenen een kernvak is. De rector geeft aan dat als dit zo is hier 

aandacht voor moet zijn. Hij gaat dit na. 

 

……………………….pauze……………………………… 

 

9. Mededelingen van het dagelijks bestuur 

Er liggen reglementen klaar voor nieuwe leden 

 

10. Berichten uit de commissies 

a. leerlingenraad 

De leerlingenraad is op gesprek geweest bij dhr. Beekmans. Het lukt niet meer 

om Zip your lip te organiseren voor Serious Request. Misschien wel mogelijk 

dit te doen voor KIANA. 

b. PMR 

De PMR is in gesprek gegaan met Wil van Ooijen en Jeroen Beekmans ivm 

invaluren en surveillance.  

c. financiën 

De voorzitter zal samen met voorzitter PMR een bijeenkomst inplannen ivm 

begroting en formatieplan. 

d. Onderwijs 

Marianna maakt 3 brieven (Cambridge English, afschaffing dakpannen, 

wijziging lessentabel havo/vwo) 

e. (P)GMR 

Jenny heeft de agenda toegevoegd 



 

 

11. Ingekomen stukken en uitgaande brieven 

/ 

 

12. Wijziging lesgroepenstructuur onderbouw (dakpan) 

De MR verleend instemming. Marianna maakt de brief. Wel wil de MR graag 

onderstrepen dat er aandacht moet blijven voor opstromen. 

 

13. Wijziging lessentabel havo/vwo 

De MR stemt in met alle 4 de voorgestelde wijzigingen (brief 3E) 

Marianna maakt de brief. 

 

wijziging 1: afschaffen wiskunde D 

wijziging 2: Filosofie niet aanbieden op havo,alleen op vwo 

wijziging 3: Informatica niet aanbieden op havo, alleen op vwo  

wijziging 4: invoering BSM op de havo 

 

De voorgestelde wijzigingen 1 t/m 3 waren voor de MR geen punt van 

discussie aangezien de eigen secties de wijzigingen begrijpen. De MR heeft 

wel wat punten van zorg m.b.t. 4e wijziging. De MR heeft zeker vertrouwen in 

de collega’s die dit vak op poten willen gaan zetten. Wel wil de MR dat de 

punten van zorg opgenomen worden in de instemmingsbrief. Daarnaast 

kwamen er een aantal suggesties en ideeën naar boven tijdens de discussie 

die misschien bruikbaar kunnen zijn. 

 

Zorgen die de MR heeft omtrent het invoeren van het vak BSM: 

- grote belasting van deze 2 collega’s en daarnaast maakt dat het vak 

kwetsbaar. Er kan iets gebeuren waardoor collega’s niet inzetbaar zijn. Wie 

neemt het over? En zijn die vervangende collega’s net zo betrokken bij de 

regio? 

- het niveau van het theoretische deel. Op hbo’s moet er veel gereflecteerd 

worden, dit moet dus een belangrijk onderdeel worden. Het maken en 

beoordelen van toetsen is niet eenvoudig. Zijn hier cursussen voor? 

-het niveau van de stages, hoe waarborg je dit? 

 

Voorstellen vanuit de MR: 

Een aantal OP collega’s (Marjolein, Martijn, Marije) zouden het leuk vinden 

een keer met Paul en Ron te sparren over e.e.a. 

 

De MR zou willen voorstellen dat er ook een havo werkgroep komt naast de al 

bestaande werkgroepen.  

 



14. Cambridge English 

De MR stemt in. 

 

15. Begroting 2014-2015/formatie 2014 

De financiën zijn onder controle. De PMR en cie Financiën gaan samen 

optrekken. 

 

 

16. Rondvraag 

geen 

 

17. Sluiting: 22.45  

  


