
Notulen MR vergadering 30 september 2014 

Aanwezig: Thom Smits, Bram Kraaijvanger, Jozelien van Heertum, Dennis Heijnen, Jenny de Fouw, 

Marjolein Smidt, Josephine Dodemont, Marcel de Keijzer, Marianna Hulsing, Marije Jol 

(notulen),Maikel Rubens , Rein de Jong, Menno Smit, Jolanda Zondag, Peter Mol 

Afwezig: Jeroen van Bon 

 

1. Opening en mededelingen:  

- korte voorstelronde i.v.m. nieuwe leden 

- Jeroen van Bon is voor langere tijd afwezig. 

- vergaderdata: 5 november gaat naar 3 november 

 

2. Vaststelling agenda: nummering vanaf 8 klopt niet 

 

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

De directie is erg druk met de 8 punten uit brief 3a waaronder de herinrichting 

onderwijs & profilering en Onderwijsvisie  

a Brief algemeen Er is een vraag over de laatste regel van de eerste bladzijde. 

Hoe gaan we ouders & leerlingen hierbij betrekken. De rector geeft aan nog 

niet te weten hoe dit gaat gebeuren maar wel dat het gaat gebeuren. Het is 

immers ook hun school. 

De uitwerking van de Onderwijsvisie is bijna klaar. Alleen zijn de visies HV en 

VMBO erg uitelkaar gegroeid. Iemand van buitenaf helpt om er een 

samenhangend geheel van te maken. 

b 3e tranche functiemix/invoering entreerecht 

 Geen nieuws, is al gecommuniceerd in het personeelsbulletin.  

c Concept examenreglement 14/15 

Wat gebeurt er als je te laat bent? In VMBO reglement staat het wel, in HV 

niet. Kan bij het voorbereiden van het profielwerkstuk het woord “opzet” 

gewijzigd worden in “een eerste aanzet in meest brede vorm.” 

d Overgangsnormen 

 Een aantal opstroom mogelijkheden worden niet genoemd, graag   aanvullen: 

van 1 basis naar 2 kader, 1 kader naar 2 theorie, 3 havo naar 4 theorie.  

3t/4t gemengd moet weggehaald worden 

e Eerste evaluatie lesrooster 

 Klopt het dat het vak BSM zorgt voor meer blokuren aan het einde van de 

dag? We nodigen in de loop van het jaar de roostermaker uit. Dit doen we 

later in het jaar i.v.m. vernieuwingen die er aan gaan komen. 

f Eerste evaluatie schoolboeken 

 SBA gaat heel goed, de grootste problemen zaten bij Noordhoff. 

g Arbo jaarverslag 

 Het hoge verzuim op JCD blijft opvallend. 

 2.2.Graag wat specifieker, waar nodig testen. 

 Ziekmelden is nu erg omslachtig. Kan dit echt niet anders ? Als je heel ziek 

bent is dit bijna niet te doen. 

h Uit de directievergadering 

Het netwerk op het JCD blijft een grote bron van ergernis.  

NLT krijgt 2 nieuwe laptopkarren.  



4. Notulen 

Josephine Dodemont was niet aanwezig 

De punten:  10 minuten gesprekken, printtegoed en mentoruitje zijn opgepakt.  

Notulen zijn goedgekeurd 

 

5. Vragen aan de directie 

Invulling uren Engels JCD? 2 brugklassen hebben weinig Engels gehad i.v.m. LIO die 

is gestopt. Dit is niet gecommuniceerd met ouders. De vervanging laat lang op zich 

wachten.  

 

6. Mededeling dagelijks bestuur  

Jenny stuurt het aangepaste activiteitenplan. Opmerkingen aan haar mailen. Dan kan 

de definitieve versie in het volgende boekje. 

 

7. Berichten uit de commissies 

a. leerlingen(raad) -- De derde klassen zijn bezocht. Dit heeft veel nieuwe aanwas 

opgeleverd. Ook zijn de klassen 4,5 en 6 bezocht. Dit leverde ook nog eens wat 

leerlingen op. In een gesprek met de directie is er gesproken over: schoolfeest, 

Valentijn actie, koffieapparaat in de aula, 24 uur niet eten 

b. pmr --- 

c. financiën – Thom & Martijn zijn nog niet bij Hans Pluk geweest om de concept 

jaarrekening & inkomsten 1e kwartaal te bekijken. 

d. onderwijs --- 

e. (p)gmr –  

Bezetting commissies 14/15 

PMR: Thom, Bram, Marjolein, Marcel, Marianna, Peter, Jeroen, Marije(vz)  

Onderwijs:Jozelien, Jeroen, Jenny, Jolanda, Marije, Marjolein, Marianna(vz) 

Financien: Rein, Maikel, Bram, Thom 

(p)GMR: Jenny, Thom 

 

8. Ingekomen stukken  

1314-j de blokdagen in HV beginnen vorm te krijgen 

 

9. Bespreekpunten directie 

Functiemix en entreerecht per 01-08-2014: PMR gaat contact opnemen met AOB 

over het tekenen van het formulier bevestiging maatwerkafspraken voor de 

functiemix. Daarnaast wil de PMR meer informatie van de directie 

Marianna maakt de brieven ter instemming examenreglement & overgangsnormen.  

 

10. Rondvraag 

- Kan de oudergeleding ook het personeelsbulletin krijgen? 

- De TOA’s vallen niet in bij Biologie,OWD’s wel. Kan hier een samenwerking  

komen? Zonde van de kennis van deze mensen.  

- Verrnieuwd vmbo: opletten bij aanmelding voor vmbo T. Kunnen deze leerlingen 

nog opstromen naar HAVO? 

- De Mr blijft het een vreemde gang van zaken vinden dat er niets met de 

opmerkingen vanuit alle geledingen is gedaan t.o.v. evaluatie Opendag.  

11. Sluiting om 22.30 uur 


