
Notulen MR vergadering 20 oktober 2015 

Aanwezige MR-leden: Thom Smits, Bram Kraaijvanger, Jozelien van Heertum, Marjolein Smidt 

(notulen), Marcel de Keijzer, Maikel Rubens, Jeroen Beekmans, Wil van Ooijen, Ilse Adema, Rein de 

Jong, Peter Mol, Marianna Hulsing, Jolanda Zondag, Ron Gubbels, Didi van Beuningen  

Aanwezig: Suze Tomlow, Wil van Ooijen, Jeroen Beekmans, Thijs Blijdenstein, Michel Vermeulen, 

Rob vd Wiel 

Afwezig: Marije Jol, Menno Smit 

 

1. Opening en mededelingen: .. 

 

2. Vaststelling agenda: .. 

 

3. Mededelingen directie (rector L.R. van Drongelen) 

3 VMBO-T is vertrokken naar Londen met een grote groep leerlingen 

Voor 1 oktober is het zorgplan/schoolplan ongewijzigd op de site van de inspectie 

gezet. Het volgende plan gaat dus lopen vanaf 2016 ipv 2015. 

Er zijn meerdere genomineerde docenten. Op dit moment is Martijn Vermeulen bij de 

laatste 3 geschiedenisdocenten, hij is genomineerd door leerlingen. Er gaat een 

groep richting Rijksmuseum. 

 

a. brief algemeen 

GPL = Gemiddelde Personeels Last. 

Bij vraag 2 staat het woord “incidenteel”. Vraag: In hoeverre is iets incidenteel als er 

al meerdere keren op diezelfde manier gehandeld wordt? Reactie: Het kan in uiterste 

gevallen vaker voorkomen. 

 

b. herinrichting onderwijs Druten 

-  Wil van Ooijen doet een presentatie namens de VMBO-werkgroep (7 docenten  

 en 3 leidinggevenden). Daarna is er een mogelijkheid tot vragen stellen. 

- Jeroen Beekmans geeft een presentatie namens de HV-werkgroep (24 collega’s) 

OOP/OP). Daarna en tijdens is er gelegenheid tot vragen stellen. 

De dynamiek in beide werkgroepen is heel anders, maar ze komen beiden met het 

voorstel om de invoering tot herinrichting uit te stellen met een jaar. De trein gaat te 

snel en er zijn nog teveel beslissingen te nemen in beide werkgroepen. 

Tijdens de studiedag zal er een stappenplan gepresenteerd worden. Het financiële 

plaatje is pas later klaar, want dat is een kwestie van maanden om een goed beeld te 

krijgen. 

Op 3 avonden: 10, 11 en 12 november wordt het verhaal naar ouders verteld en 

gevraagd om input.  

Vraag: In eerste instantie waren er door de HV werkgroep 38 lokalen gecreëerd en 

nu maar 31, met natuurlijk de mogelijkheid om lokalen op de Coothstraat te 

gebruiken. Antw: Alles moet nog goed worden nagerekend. 

 

c.  Samenstelling directie 2015-2016 (2) --- 

 

d.  Evaluatie onderwijstijd 2015-2016 --- 

 

e.  Evaluatie onderwijsresultaat 2013-2015  



 Het is en blijft zorgelijk dat er vakken zijn die al een paar jaar niet goed scoren.  

 De MR is benieuwd wat die verbeteracties zijn waar over gesproken wordt. 

 Evaluatie rooster 2015-2016 (eerste indruk) --- 

 Evaluatie schoolboeken en SBA 2015-2016 --- 

 Arbo jaarverslag 2014 Wordt vanwege de tijd doorgeschoven naar de volgende  

 MR-vergadering. 

 

4. (concept)notulen MR 21 september 

Datum op notulen aanpassen en goedgekeurd  

 

5. Vragen aan de directie 

Vraag: In hoeverre is er een evaluatie geweest van de laptopklassen? Antw: Die 

wordt op dit moment gehouden. Er zijn meerdere enquêtes uitgezet zowel onder 

personeel als onder ouders. Op 3 nov is er een avond met de ouders. 

Vraag: Wat is de definitie van een tussenuur? (in verband met surveillance wat 

binnen je vaste voet valt in zo’n uur) Antw: Elk uur dat niet is ingevuld met lessen, 

maar wel binnen je benoemingsomvang valt, is een tussenuur. 

Vraag: Als de aanwezigheid op een schoolfeest valt in je vaste voet, waarom zijn er 

dan maar zo weinig collega’s (vooral van de bovenbouw) aanwezig? Antw: Dat blijft 

lastig bij te houden en controleren. Misschien kan de MR met een voorstel komen? 

Vraag: Wat kost het qua uren, energie en geld om alle CITO toetsen af te nemen en 

wat levert het (bijvoorbeeld bij een goed-scorende VWO-leerling) op? Antw: Goede 

vraag, dat is de moeite waard om te onderzoeken. 

Vraag: In de krant was in een onderzoek te lezen dat Druten het hoogst scoort in 

Gelderland en JCWMW het laagst. Kunnen jullie dit verklaren? Antw: Die enquêtes 

worden “zomaar” gehouden en worden heel willekeurig ingevuld.  

Vraag: Wat is het standpunt van de VMBO-werkgroep over het uitstel van invoering 

van de herhuisvesting? Antw: Die staat er helemaal achter. De werkgroep kwam zelf 

ook met het voorstel. 

 

6. Mededeling dagelijks bestuur -- 

 

7. Berichten uit de commissies 

a. Leerlingen(raad) Het schoolfeest is erg goed verlopen. De site is aangepast en de 

statuten worden op dit moment aangepast. 

b. PMR – 

c. Financiën Gaat contact leggen om met de nieuwe directeur kennis te maken. 

d. Onderwijs: Gaat een bijeenkomst plannen over de evaluatie onderwijstijd (3e) 

e. (P)GMR: Er is een bijeenkomst geweest. Er werd veel gesproken over passend 

onderwijs.  

 

8. Ingekomen stukken & uitgaande brieven: --- 

 

9. Bespreekpunten directie 

Herinrichting onderwijs Druten: 

De MR is erg positief over het feit dat de werkgroepen met de conclusie tot uitstel zijn 

gekomen. Het geeft rust en duidelijkheid. Er zal nog wel moeten worden gewerkt aan 



het financiële plaatje rondom de hele verhuizing en aanpassing van de gebouwen die 

dit met zich meebrengt. Maikel schrijft de brief. 

 

10. Rondvraag  

- Hoe kan deze school willen uitstralen dat het een “gezonde school” is als er op 

JCWMW frikandellen worden verkocht? 

Er is behoefte om bij de directie nog op een aantal punten terug te komen: 

- Als er bijzondere situaties ontstaan, zou het dan niet wenselijk zijn als dit aan de 

MR wordt meegedeeld (pro-actief) in plaats van dat de MR “er achter” moet komen? 

Zoals de volgende voorbeelden: Leerlingen van K-niveau in een T-klas. Een TOA als 

PWS begeleider. Een onderwijsassistent als mentor. 

 

11. Sluiting 22.25 uur 


