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Notulen MR 1: 22 september 2021 

Aanwezig: Ilse Adema (notulist) – Jeroen van Bon -Riet Claassen-Peters -Marc van den 

Dobbelsteen-Kim Foks-Thomas Harder- Xin van den Heuvel- -Mara van Kol– Menno Oosterheert-

Judith Ponsioen -- Sabine Rossen - Thom Smits- -–  Teun Vleeming 

 

Aanwezig MT: Maartje Krüse-  Els Bakers- Ellen van der Zanden 

Afwezig: Jurgen Hermsen- Isis Vermeulen 

 

1 Welkom en kennismaking Ellen van der Zanden en nieuwe leden MR 

Er is een kleine voorstelronde gedaan 

2 Vaststelling agenda 

- 

3  Vaststelling notulen 21 juni 2021 

Na een kleine tekstuele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd. 

4  Ter instemming 

 PTA’s en examenreglement 

Graag ziet de MR een verzoek van de directie tegemoet om deze stukken in behandeling te kunnen 

nemen. De PTA’s vmbo zijn nog niet gecontroleerd door de collega’s, dit moet nog eerst gebeuren 

voordat de MR tot instemming kan overgaan. 

Er gaat een @voCampus- breed examenreglement komen, waardoor het verschil tussen de scholen 

kleiner gaat worden.  

Graag ziet de MR dat er in het examenreglement en in de PTA’s iets over de afstromers en 

opstromers komt te staan, 

 

 Bevorderingsnormen 

De toegestuurde stukken zijn inmiddels achterhaald. De verbeterde versie komt de commissie 

onderwijs zo spoedig mogelijk tegemoet. 

5 Informatief/meningsvormend 

 Jaarplanning MR-vergaderingen, inclusief fysiek en in Teams 

De jaarplanning is akkoord. Aan het einde van het jaar wordt er geëvalueerd hoe deze manier van 

afwisselend fysiek en online vergaderen bevallen is. 

 Schriftelijke mededelingen 

a) Start schooljaar 
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Het DB zal de  namen van de werkgroep corona mailen. Helaas is er deze week net één besmetting 

gemeld. Het beleid van @voCampus voor buitenlandse reizen geeft aan dat er tot en met de 

kerstvakantie geen meerdaagse reizen worden georganiseerd, 

De MR betreurt het dat deze mededeling eerder al in de krant te lezen was, voordat het bij het 

personeel en ouders bekend was. 

Sommige personeelsleden maken gebruik van een eigen laptop. Zijn deze laptops AVG-technisch 

voldoende encripted? 

b) Ondernemend leren 

Helaas moet er een nieuwe projectleider gezocht worden. Momenteel wordt er extern en intern 

gezocht, hoewel de voorkeur ligt bij intern. 

 

c) Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Voor klas 1 en 2 moeten nog het e.e.a. worden uitgezocht. Daar wordt nu aan gewerkt. 

De presentatie die de projectleider NPO heeft gehouden werd als zeer prettig ervaren. Kunnen de 

andere locaties deze presentatie ook verwachten?  Ook op de andere locaties zal deze presentatie 

gehouden worden. 

Waarom valt rekenen altijd onder wiskunde? Kan er niet vakoverstijgend gekeken worden? Dit wordt 

meegenomen. 

Momenteel is het mentoraat een zeer zware taak geworden. De MR ziet graag dat er een bezinning 

over de invulling van deze taak komt. Hoe kan de werkdruk van deze taak verminderd worden? 

d) Ontwikkeling locaties 

Pax junior en Pax vmbo 

Het voornemen is om te gaan werken met jaar- en teamplannen. Deze plannen worden cyclisch 

behandeld. 

Op Pax vmbo komt een Pax lab met de nieuwste technieken. Deze hotspot gaat verweven worden 

met het onderwijs. Het Pax lab kan ontwikkeld worden door de subsidie van Sterk Techniek 

Onderwijs. Verder wordt het profiel D&P ontwikkeld. Helaas is dit nog niet helemaal gereed voor de 

Open Dag van 2022 maar de ideeën en het beeld van D&P kan dan al wel gedeeld worden. In de MR-

vergadering van 13 december kan er meer over worden verteld. 

Er is een bijeenkomst geweest voor de nieuwbouw vmbo. 

Wordt er nog gekeken naar de totale indeling van het onderwijs in Druten, zeker gezien het 

ruimtegebrek op Pax havo|vwo? De huidige splitsing zal blijven bestaan. De krimp komt er echt aan, 

ook op Pax havo|vwo 

De koersklassen op Pax junior worden verder doorontwikkeld. Door Corona heeft het e.e.a. stil 

gelegen. De evaluatie moet nog plaatsvinden. Er gaat ook gekeken worden of de leerlingen voldoende 

op niveau zijn voor klas 3. In de evaluatie wordt breed gekeken, daarna wordt er pas een besluit 

genomen of de koersklassen worden doorgetrokken naar Druten. Voorlopig liggen alle opties nog 

open. 

Pax havo|vwo 
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Ook op Pax havo|vwo wordt er meegedacht over de invulling van de koersklassen. Op sectieniveau 

lopen er nu gesprekken over de visie op het onderwijs. Verder worden de NPO-plannen na de 

herfstvakantie uitgewerkt. Er is een attendering geweest van de inspectie. Wat deze precies inhoudt 

moet nog worden uitgezocht. 

e) Bereikbaarheid school 

Het Pax is telefonisch zeer slecht te bereiken. Dit heeft de aandacht van de directie. De MR ziet graag 

dat hierover gecommuniceerd worden richting personeel maar ook vooral de ouders. 

Is het mogelijk dat ouders hun kind digitaal kunnen ziekmelden? School kan dan later terugbellen. 

Graag ziet de MR dat er ook gewerkt wordt aan een betere bereikbaarheid van de ICT op school voor 

zowel leerling als docent. 

6  Rondvraag 

De brieven die de directie naar de MR heeft gestuurd voor de zomervakantie worden gemist in de 

reader. De MR ziet graag dat hier beter op gelet wordt. 

Wat is de status van de werkmiddagen? Zijn deze dagen zelf in te vullen? Momenteel worden er 

ontzettend veel vergadermiddagen geclaimd en dit is werkdrukverhogend. Graag hier eenduidig over 

communiceren. Hou de werkdruk van het personeel hierbij ook in de gaten. 

Er zijn op de locaties diverse lokalen die niet voldoen aan de CO2- norm. Wanneer krijgt de MR de 

resultaten met actieplan te zien? 

Klopt het dat de computers bij de digiborden verdwijnen?  

Als er wordt afgeweken van de jaarplanning, dit graag communiceren naar het personeel. 

Klopt het dat er op Pax vmbo tijdens de activiteitweek geen les wordt gegeven aan de 

examenklassen? 

Graag hoort de MR tijdens de volgende vergadering van de nieuwe directieleden hoe de eerste 100 

dagen zijn bevallen. 

Wanneer worden de WiFi-problemen in de nieuwbouw op Pax havo|vwo opgelost? Daar wordt 

momenteel aan gewerkt. Daarnaast zijn er leveringsproblemen bij de digiborden. 

Wat is het beleid omtrent de deskundigheidsbevordering? 

 

Sluiting 21.10 

7  Mededeling dagelijks bestuur 

Het DB wil het jaarplan weer onder de aandacht brengen. Daarnaast gaat er een cursus voor de 

nieuwe leden georganiseerd worden. Riet gaat deze plannen. 

8 Mededelingen uit de commissies 

I. Leerlingenraad 

Deze wordt weer nieuw leven in geblazen. 

II. PMR  
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Op korte termijn wordt er een afspraak gemaakt. 

III. GMR  

Eerste bijeenkomst is op 14 okt. 

9 Rondvraag 

Zou er een afspraak gemaakt kunnen worden over de koers van de MR? 

Tijdens de lessen worden de meegenomen laptops erg weinig gebruikt. De leerlingen zien graag dat 

de laptops actiever worden gebruikt in de les. 

 

Actielijst 

Onderwerp/vraag Verantwoordelijk 

Verantwoording zorggelden 2020 (agendapunt MR schooljaar 2021) Directie 

Vorm samenwerking met Techlokaal (2021) Directie 

Huisvestingplan vmbo i.s.m. HeVo  (doorlopend) Directie 

Schoolkantines afspraak plannen en uitvoeren (schooljaar 2021) MRwerkgroep /directie (Teun- 

-Thom en Henry) 

Actieplan personeelstevredenheid onderzoek (eind 2021) Directie 

Agenderen onderwijsvernieuwing Pax havo|vwo (okt21) 

Samenwerken binnen de Alliantie -> hoe vakkenaanbod na fusie 

Directie 

Agenderen verzuim Pax (jan 2122) Directie 

Omgang lokalen te hoog CO2-gehalte, lokaalnummers (sept 21) Directie 

PWS vmbo omgang (sept 21) Directie 

AVG-check met procesafspraak (nov 21) Directie/oudergeleding 

Terugkoppeling rondvraag tav tussentijdse evaluatie en jaarplanner 

(zsm) 

Directie 

Antwoorden op de vragen uit de rondvraag van 22-9 Directie 

Instemming PTA’s en examenreglement Cie onderwijs 

Instemming overgangsnormen klas 1-3 Cie onderwijs 

Verdeling commissies doorgeven aan secretariaat DB 

Invulling/stand van zaken profiel D&P  13/12 Directie 

 

 


