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Notulen MR 2: 1 november 2021 

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

Dobbelsteen- -Thomas Harder- Jurgen Hermsen- Xin van den Heuvel- -Mara van Kol– Menno 

Oosterheert-Judith Ponsioen -- Sabine Rossen - Thom Smits- Isis Vermeulen–  Teun Vleeming 

 

Aanwezig MT: Maartje Krüse-  Els Bakers- Henry Winter 

Afwezig: Kim Foks 

 

1 Welkom  

2 Vaststelling agenda 

- 

3  Vaststelling notulen 22 september 2021 

De notulen zijn goedgekeurd. 

4  Ter instemming 

 Ondersteuningsplan 

Momenteel wordt er op Pax vmbo gewerkt met “Geen Punt”, waarbij het preventief handelen centraal 

wordt gesteld. Dit gaat grondig geëvalueerd worden, waarbij gekeken wordt hoe dit Pax breed ingezet 

kan worden. 

Daarnaast gaat er gekeken worden wat het Samenwerkingsverband nog meer kan betekenen voor 

Pax in het kader van de ondersteuningsprofielen  . 

Het document dat nu voor ons ligt is geschreven voor ouders en leerlingen. 

Als de tekst geschreven is voor leerlingen en ouders, kijk dan nog een goed naar de paragrafen 1 en 

2. De visie &missie komt bijvoorbeeld niet overeen met wat op de website te vinden is. Bij het kopje 

basisondersteuning bij §2.1 staat een erg lange lijst van betrokkenen. Is dit wel verhelderend voor 

leerlingen en ouders?  

Als je kijkt naar de taakomschrijving van de mentor, is deze dan niet te zwaar geworden als je kijkt 

naar de hoeveelheid taakuren die er voor krijgt?  

Er komen verschillende documenten voor ouders, leerlingen en externen en een apart document voor 

intern gebruik. De taakomschrijvingen zullen uit het document voor ouders worden gehaald en digitaal 

via de website terug te vinden zijn. 

 

5 Informatief/meningsvormend 

Mondelinge mededelingen 

Koersklassen/heterogene klassen 

Voor komend schooljaar is het voornemen van de directie dat het keuzemoment voor de brugklassen 

wordt uitgesteld. De directie wil gaan voor de heterogene brugklas. 
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Vraagstuk is o.a. waar plaats je de th-brugklas. Gezien het ruimtegebrek op Pax havo|vwo moeten ze 

geplaatst worden op Pax vmbo. Een deel van de geënquêteerde ouders die een kind hebben in het 

eerste leerjaar vond  het geen probleem als hun kind met een th-advies op het Pax vmbo terecht zou 

komen. De MR heeft hier haar twijfels over, deze ouders hebben hun kind al op Pax zitten, hoe zit het 

met de ouders die nog moeten kiezen? Zeker nu er ook een thv-locatie op busafstand gerealiseerd 

gaat worden. 

De MR vindt het niet prettig om deze discussie online te voeren. Dit onderwerp past beter bij een 

fysieke vergadering. Er moet Paxbreed gekeken worden naar wat men wil en kan, daarbij goed 

kijkend naar de aansluiting richting de verschillende jaarlagen en de verschillende niveaus. 

Is de invoering van de heterogene brugklas niet afhankelijk van de conclusie die getrokken moet 

worden uit de evaluatie van de koersklassen op Pax junior? De MR wacht nog steeds op deze 

evaluatie. Of de koersklassen wel of niet geslaagd zijn maakt voor dit proces niet meer uit. De directie 

wil graag de heterogene brugklassen invoeren. 

AVG 

Dit onderwerp staat hoog op de agenda. Momenteel worden de verschillende protocollen die zijn 

opgesteld door de diverse scholen en besturen met elkaar vergeleken. Hieruit wordt één beleid 

gemaakt/gevormd door @voCampus. 

Heeft @voCampus ook contact met de HAN na het recente datalek vanuit de HAN? Dit is niet bekend. 

Scholenpalet 

Iedere zes weken is er een directieberaad waarbij alle scholen bij elkaar komen. Diverse 

adviesgroepen zijn gemaakt op hoofdthema’s. Het is de bedoeling dat de verschillende scholen van 

elkaar gaan leren. 

Gezien de krimp is het belangrijk om te kijken hoe we binnen de regio goed en divers onderwijs 

kunnen aanbieden. Als Pax wordt gekeken hoe wij ons hierin kunnen profileren. 

In de brief HE/PS/B102-21 van @voCampus wordt de opmerking gemaakt  “wij blijven voorzien in een 

goed bereikbare onderwijslocatie voor de leerlingen uit het Land van Maas en Waal”. Veel collega’s 

waren niet blij met deze opmerking van het College van Bestuur. Hoe kijkt de rector hier tegen aan? 

De rector snapt dat deze opmerking niet bij iedereen even goed gevallen is. Ouders hebben recht op 

bereikbaarheid van meerdere middelbare scholen binnen een bepaalde straal, waardoor een keuze 

gemaakt kan worden. Deze opmerking is vooral gemaakt voor ouders uit het Land van Maas en Waal 

die hun kinderen nu op het Dominicus hebben zitten. 

Schriftelijke mededelingen 

• Covid 

Als het nodig is wordt de werkgroep van de MR weer bijeengeroepen. We moeten afwachten 

wat 2 november wordt gezegd. Wat de eventuele gevolgen zijn van de studiedag voor 4 

november kunnen dan ook pas bekeken worden. 

 

• Ondernemend leren – 

• Onderwijsresultaten 

De directie ziet graag de namen van de MR-leden tegemoet die willen deelnemen aan deze 

werkgroep. De Raad van Toezicht wil meer contact met de werkvloer en heeft Pax havo|vwo 

uitgekozen voor een bezoek. Dit staat los van de onderwijsresultaten, momenteel is die 

informatie nog niet compleet. Gegevens moeten nog binnenkomen, dit zal pas in december 

zijn. 
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Is het 3-jaarsgemiddelde momenteel niet erg gevaarlijk gezien de bijzondere maatregelen die 

zijn getroffen vanwege covid? Er gaat gekeken worden naar meer dan 3 jaar. 

 

• NPO 

Op Pax vmbo heerst er veel onrust omtrent de maatwerklessen, daar is men nu mee bezig om 

dit recht te trekken. 

 

De nascholing voor mentoren voor de cursus “omgaan met stress voor leerlingen” was op een 

onhandig moment gepland, hoewel de inhoud van de cursus wel werd gewaardeerd. Let wel 

op bij dit soort cursussen dat ze wel worden geïntegreerd in de doorlopende leerlijn als ze 

goed bevallen en dat het geen losse flodders worden. Daarnaast  is het eerst van belang om 

te kijken waar de stress bij leerlingen vandaan komt, en kijken of je als school van te voren al 

dingen kunt veranderen. 

 

• Pax havo|vwo – 

• Pax vmbo/ Pax junior 

De onrust op Pax vmbo heeft veel aandacht. Kleine stappen worden gemaakt. Ouders worden 

erbij betrokken. Een deel van de problematiek is corona-gerelateerd, alhoewel 

maatschappelijke problemen zoals drugs er ook al wel waren. Er wordt constant gekeken wat 

wij als school kunnen doen, welke instanties we erbij kunnen betrekken om deze problemen 

de kop in te drukken.  

 

Op Pax junior heerst er ook onrust door roosterproblematieken. Kan daar ook eens naar 

gekeken worden? 

 

Op Pax havo|vwo kun je over een paar jaar ook onrust krijgen als LO alleen maar gegeven 

gaat worden op de Gelenberg.  

 

Rondvraag 

Komt er nog een uitleg over de covidvaccinaties bijvoorbeeld in samenwerking met de GGD? Nee, 

@voCampus sluit zich aan bij de reguliere informatie van de rijksoverheid. 

 

Sluiting 22.10 

 

7  Mededeling dagelijks bestuur 

Er gaat een cursus gepland worden van de AOB. 

Geef zsm aan of je deel wilt nemen aan het gesprek met de Raad van Toezicht. 

8 Mededelingen uit de commissies 

I. Leerlingenraad 

II. PMR  

III. Onderwijs: laatste tijd komt er teveel op het bordje van deze commissie. Kritisch kijken naar 

de onderwerpen die MR-breed besproken moeten worden 

IV. Financien: gaan binnenkort op nascholing 
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V. GMR : in jan gaat er een commissie gevormd worden. 

9 Rondvraag 

 

Sluiting 22.35 

 

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 

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

Doorgeven leden werkgroep voor RvT DB 

Overgangsnormen met vraag tot instemming Directie/ cie onderwijs 

 

 

 

 

 


