
Notulen MR 5: 24 maart 2022 

Aanwezig: Ilse Adema (notulist) -Jeroen van Bon - Riet Claassen-Peters - Kim Foks - Xin van den 

Heuvel - Judith Ponsioen (voorzitter) - Yoram van der Putten - Sabine Rossen - Thom Smits - Isis 

Vermeulen 

 

Aanwezig MT: Maartje Krüse - Ellen van der Zanden – Menno Bartlema 

Afwezig: Marc van den Dobbelsteen - Thomas Harder- Jurgen Hermsen - Mara van Kol – Menno 

Oosterheert -Teun Vleeming 

Gast: Meike van Lent 

 

1 Welkom  

Nieuwe leerling komt kijken of de MR komend schooljaar eventueel iets voor haar is. 

2 Vaststelling agenda 

Hoewel het wel geagendeerd staat, is het punt  “openstaande zaken uit vorige MR-vergaderingen” 

nergens in de reader te vinden. De aanvulling wordt z.s.m. de MR toegestuurd. Hierna kan de actielijst 

ook opgeschoond worden. 

Graag de volgende keer weer een paginanummering. 

3  Vaststelling notulen 8 februari 2022 

De notulen zijn goedgekeurd. 

Vragen naar aanleiding van de notulen: 

Agenderen dagrooster en 1e uur uitval 
 
Hoe zit het met de vertrouwenspersoon? Er is een vertrouwenspersoon voor personeel op Pax 
havo|vwo. Per 1-8-2022 komt er per locatie een vertrouwenspersoon voor personeel en leerlingen. Zij 
gaan hiervoor ook op cursus. Het wordt ook een team zodat men kan kiezen met wie met in gesprek 
wil. 
 
Momenteel is het zorgteam ook vertrouwenspersoon. Weten de leerlingen dit ook? En de mensen van 
het zorgteam? 
 
 
4  Ter instemming 

 ARBO 

Is dit het juiste verslag? Er staan behoorlijk wat punten in het verslag die er volgens de MR niet in 
horen. Daarnaast wordt een gedeelte over de CO2 -meters en het binnenklimaat  gemist.  De MR krijgt 
z.s.m. een aangepaste versie toegestuurd. 
 
Er is een hoog percentage personeel dat een verhoogd risico heeft op uitval. Weet de directie ook 
hoeveel mensen er daadwerkelijk een gesprek zijn aangegaan? Welke acties zijn er uitgezet om het 
risico te verminderen? De directie weet niet hoeveel mensen het gesprek zijn aangegaan. Momenteel 
worden de afdelingsleiders beter in positie gebracht. Er is regelmatig overleg met P&O om casussen 
te bespreken en de afdelingsleider leren signalen eerder op te pikken. 
 



Is er een hoger verzuim in 2020 omdat er toen minder online lessen waren? Dat moet nog achterhaald 
worden. 
Wat is de reden dat het verzuim onder OOP hoger is dan onder OP? Daar is geen beeld van. 
 
 
Werkdagen 
 
De MR ziet graag dat alle dagen van de week, zoals reeds was afgesproken, worden gebruikt i.v.m. 
spreiding lesuitval.  
 
Als maandag 13 februari 2023 een werkdag is na de open dag, dan is dit prettig. 
 
De opmerking dat de directie drie dagdelen naar eigen inzicht wil invullen moet als niet geschreven 
worden beschouwd. 
  

5 Meningsvormend 

 Scenario’s heterogene brugklassen 

Gezien de planning vindt de MR scenario 3,  uitstel invoering heterogene klassen tot 1-8-2025, als 
meest realistisch. De eerste twee scenario’s zijn te kort dag, ook door het personeelsgebrek. Neem de 
rust en tijd om alles in Druten goed neer te zetten. Advies is wel om brugklassen havo/vmbo-t op de 
Pax havo|vwo te plaatsen, maar denk onderwijskundig goed na hoe je dit gaat doen.  
 
 
 
6a Mondelinge mededelingen 

 Kwaliteitszorg 

Thijs Blijdenstein verzorgt deze taak ter ondersteuning van de directie 

 Ontwikkeling locatiedirecteur Pax vmbo en Pax junior 

Aangezien er geen onderling vertrouwen meer was, is er nu een interim gekomen. De interne vacature 
is al uitgezet waar beperkt op is gereageerd. Er komt nu ook een externe procedure waarvoor een 
profielschets wordt gemaakt. Het streven is dat er op 1 aug 2022 een nieuwe directeur is, maar dit kan 
krap worden. 
 
Het assessment dat is opgenomen in de brief van de MR blijft een mogelijkheid. Het is geen 
verplichting ook niet binnen @VOcampus. De MR betreurt dit. Het is een goede check of de beoogde 
kandidaat beschikt over de juiste competenties. 
 
 Enquête werkdruk 
 
Vandaag is op Pax havo|vwo de presentatie met de resultaten van de enquête “werkdruk” gehouden 
in de teams. Er was veel waardering van de collega’s dat de MR dit heeft gedaan. De wens was dat 
het primaire proces weer het speerpunt van Pax wordt. Daarnaast hopen de collega’s dat er wordt 
doorgepakt. 
 
De presentaties op Pax junior en Pax vmbo worden in het kader van werkdruk pas op 19 april 
gehouden. 
 
De directie weet dat er stappen gemaakt moeten worden, maar er moet ook gekeken worden naar wat 
realistisch en haalbaar is. 
 
 
6b  Schriftelijke mededelingen 



 Aanmeldingen 

Graag ziet de MR dat ook de aanmeldingen voor de bovenbouw worden meegenomen. Er gaat nog 

onderzocht worden hoe het komt dat de aanmeldingen, met name op Pax vmbo, tegenvallen. 

 NPO 

Zijn er al resultaten? De evaluatie komt eraan. 

 Formatie 

Graag z.s.m. de vacatures eruit doen, je wil graag vooraan in de rij staan. Er kan pas geworven 

worden als de matchingsgesprekken zijn geweest. 

De normjaartaak gesprekken worden altijd erg laat gepland, hierdoor weten mensen pas erg laat of ze 

kunnen blijven of niet. Op deze manier raak je ook goed personeel vroegtijdig kwijt en dat is niet goed 

voor de continuïteit voor de school. 

 Jaarcijfers 

Volgende week heeft de commissie financiën een gesprek met de directie. 

 
 Ontwikkeling locaties 

 Pax junior: - 

 Pax vmbo: - 
 
 
 Pax havo|vwo:  
 
Er is samen met leerlingen inspiratie op gedaan in Wijchen voor de aankleding van het gebouw 
 
 

7 Vragen aan de directie 

Fijn om te zien dat de aanmeldingen op locatie Pax junior goed lopen. 
 
Is de surveillance bij examens een verantwoording van de gehele sectie? Er is geen verplichting. In 
eerste instantie wordt er gekeken of de examinator kan surveilleren bij zijn/haar eigen examen. 
 
Gaan de lessen vóór de rapportvergadering? Wat is het beleid? Dit hoort bij de afstemming tussen de 
afdelingsleiders. Het kan niet zo zijn dat een docent een rapportvergadering moet laten schieten voor 
een les. 
 
Er is de MR ter ore gekomen dat er afdelingsleiders LC-taken geeft aan een LC-docent. Als je kijkt 
naar het taakbeleid dan zijn er geen taken die onderverdeeld zijn in een LB-,LC- of LD- taak. Hoe zit 
dit? Momenteel worden er gesprekken gevoerd met docenten. Tijdens deze gesprekken wordt 
gevraagd wat jij als LC-docent uitvoert. 
 
Hoe is het met de bereikbaarheid van het Pax? 
Dit blijft een punt van aandacht. Wellicht moeten we toch gaan overwegen dat ouders hun kind digitaal 
ziek meldt. Communiceer dit ook naar de ouders. 
 
Klopt het dat er twee clustergoepen BSM komen? Nee. In het verleden zijn er grote roosterproblemen 
geweest bij het vormen van meerdere groepen  bij schoolexamenvakken die in clustervorm worden 
gegeven. Er is toen beleid gemaakt dat er maar één groep wordt gevormd om dit probleem te 
voorkomen.  



 
Is er al meer bekend over eventuele compensatie voor examinatoren nu er weer drie tijdvakken zijn? 
Hier is nog niets over bekend. 
 
Sluiting 21.15 uur 

8  Mededelingen DB  

De verkiezingen moeten weer komen. Er moeten leerlingen worden geworven. Teun, Judith en Jeroen 
stellen zich weer herkiesbaar. Riet is niet herkiesbaar.  

 
9 Berichten uit de commissies 

 Leerlingenraad:- 

 PMR:- 

 Financiën: - 

 Onderwijs: - 

 GMR: De notulen gaan rondgestuurd worden. Er komt een jaarplanning waarbij alle MR’s een 

keer bij elkaar komen. 

 

Sluiting 21.45 

 

Actielijst 

Onderwerp/vraag Verantwoordelijk 

Verantwoording zorggelden 2020 (agendapunt MR schooljaar 2021) Directie 

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

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

-Thom en Henry) 

Agenderen verzuim Pax (jan 2122) 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 24-3 Directie 

Naam /contactgegevens vertrouwenspersoon leerlingen en personeel Directie 

Reglement MR DB 

Agenderen dagrooster/1e lesuur uitval Directie 



Werkdagen planning aanpassen Directie 

PP werkdruk mailen naar directie Kim 

 

 

 

 


