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Notulen MR maandag 16 november 2015 
 

Aanwezig: 

PMR: Marco Olij (voorzitter), Yvonne van den Broek, Marianne de Bruin, Birthe Davies, 

Meindert Huisman, Birthe Davies, Jaap Verbruggen 

OMR: Marcel Fortuin, Gabriella Locatelli, Joyce de Vries 

LMR: Soraya Rhijnsburger, Louise Hogervorst (schuift later aan) 

 

Afwezig: 

Kim Verloop 

 

Notulen MR 

 

1 Opening 

2 Mededelingen 

 Gabriella zal de komende vergaderingen niet aanschuiven i.v.m. een 

operatie. Het notuleren wordt opgevangen door de PMR en administratie. 

3 Vaststellen notulen vorige MR 

  

4 Ingekomen stukken 

5 Vaststellen agenda 

6 Terugkoppeling PMR (stand van zaken taakbeleid) 

 Surveilleren tijdens de pauze, regeling van 2 gratis broodjes en 1 beker 

melk. Vraag om opheldering aan de rector. 

  Pendelen tussen onder- en bovenbouw. 

7 Terugkoppeling vanuit leerlingenraad 

 Aankoop bankjes ligt stil. Marcel geeft na de vergadering tips. 

8 Terugkoppeling vanuit GMR  

 Begroting, wordt toegelicht door de rector 

 Stemming taakbeleid 1 week uitgesteld (wordt aangenomen als 2/3 van de 

uitgebrachte stemmen voor zijn). Vervolgens moet op de scholen voor 1-2-

2016 o.b.v. dezelfde voorwaarden gestemd worden. 

9 Voorbespreking agenda MR + rector 

 Begroting 2016 BRC 

10 Rondvraag 

 Overgangsnormen, een aantal onduidelijkheden worden per mail aan 

Marco gestuurd zodat deze voorgelegd kunnen worden. 

 Stimuleren van ICT (laptop-touch klassen) wordt bij het agendapunt 

begroting meegenomen. 

11 Sluiting 

 

 

Notulen MR en rector 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Definitief vaststellen notulen vorige MR 

 Toevoeging aan de rondvraag: Beleid m.b.t. laptops onduidelijk.  
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 Sectie Engels werd genoemd in de notulen. Vraag aan de rector of de wijze 

waarop akkoord is. Dit wordt bevestigd, de notulen worden vastgesteld. 

4. Vaststellen agenda 

 PMR wil een aantal zaken ter verheldering voorleggen. 

5. Mededelingen rector 

 Schoolleiding gaat een dag ‘op de hei’ om o.b.v. het nieuwe Koersplan, het 

eigen koersplan te bepalen. 

 Leerlingenstatuut wordt met de leerlingenraad besproken en vervolgens ter 

instemming voorgelegd aan de MR. 

6. Begroting 2016 BRC 

 Geen budget vrijgemaakt voor de herziening van het functiehuis OOP, 

geeft dit het belang aan ? 

 Overige baten en overige lasten, verklaring van de verandering/ daling ? 

 Wat is het ‘Spotify model’ ? Normaliter is de afschrijvingstermijn 5 jaar. 

Door het digitale pakket volgens dit model kan er sneller gekozen worden 

voor een andere methode en wellicht de laptops beter/ meer gebruikt 

kunnen worden. 

 Succes van de laptop-touch klassen. Hoe is dit gemeten ? 

 Bedragen Rijksbegroting stijgen en de personeelslasten dalen, hoe is dit 

gerealiseerd ? Deze bezuiniging is met name binnen het taakbeleid 

gerealiseerd (met ingang van het schooljaar 2015-2016). 

 Investeringen in gebouw i.v.m. leerlingengroei noodzakelijk ? 

 De verschillende vragen worden per mail beantwoord. 

7. School en vluchtelingen 

 Op welke wijze kan het BRC bijdragen aan het debat over de 

vluchtelingenproblematiek en welke praktische ideeën/ activiteiten kunnen 

wij oppakken ? Dit is door de rector aan de verschillende geledingen 

voorgelegd en hier is actie op ondernomen. 

 De bovenbouw heeft hier binnen verschillende vakken voldoende ruimte 

voor (bijv. maatschappijleer), de onderbouw kan dit tijdens mentoruren 

oppakken. Er wordt gekeken naar een juiste vorm. 

8. Evaluatie Rooster BRC 

 Is het onderwijs incl. rooster wat op dit moment gehanteerd wordt op het 

BRC nog passend voor de leerlingen/ deze tijd ? Breder schoolontwikkeling. 

 De rector geeft aan de volgende stappen te nemen m.b.t. de verdere 

schoolontwikkeling: 1. met de schoolleiding ‘op de hei’, 2. idem met het 

team, 3. draagvlak creëren. E.e.a. is voor de langere termijn (stip op de 

horizon). 

9. Rondvraag 

 PMR: 

 Surveilleren tijdens de pauze, regeling van 2 gratis broodjes en 1 

beker melk. Vraag om opheldering aan de rector m.b.t. de mail. 

 Pendelen tussen onder- en bovenbouw. 

 Magister: leerlingenroosters kunnen i.v.m. de privacy alleen op 

leerlingnummer teruggevonden worden. Docenten zijn op naam terug te 

vinden, privacy ? 

 Effecten rookbeleid Trias (tunnel) bekend ? Nog niet. 

 Er is budget voor een MR cursus, graag aangeven bij Marco en/ of Marcel.  

10. Sluiting 
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Agenda PMR 16:30 – 17:30 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen agenda 

4. Mail over pendelen 

5. Stand van zaken functiehuis OOP 

6. Broodjes in de pauze 

7. Effecten van het rookverbod bovenbouw 

8. Voorbespreking agenda MR 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Bijlagen: Mail Mary en Mail Kees over agendapunt 6 (wordt nagezonden) 

 

 

Agenda MR 17:30 – 18:30 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen notulen vorige MR 

4. Ingekomen stukken 

5. Vaststellen agenda 

6. Terugkoppeling PMR (stand van zaken taakbeleid) 

7. Terugkoppeling vanuit leerlingenraad 

8. Terugkoppeling vanuit GMR  

9. Voorbespreking agenda MR + rector 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

Bijlagen: notulen vorige MR 

 

 

Agenda MR + rector 18:30 – 19:30 

11. Opening 

12. Mededelingen 

13. Definitief vaststellen notulen vorige MR 

14. Vaststellen agenda 

15. Mededelingen rector 

16. Begroting 2016 BRC 

17. School en vluchtelingen 

18. Evaluatie Rooster BRC 

19. Rondvraag 

20. Sluiting 

Bijlagen: notulen vorige MR, Stuk Kees over begroting 2016 (wordt nagezonden) 

 


