
Notulen MR maandag 11 april 2016 

 

Aanwezig: 

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

Huisman, Birthe Davies, Jaap Verbruggen 

OMR: Marcel Fortuin, Gabriella Locatelli, Joyce de Vries 

LMR: Louise Hogervorst en Kim Verloop 

 

Notulen PMR 16:30 – 17:30 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen agenda 

4. Zorg uit de trajectgroep (Yvette en Francien komen langs) 

5. Voorbespreking komende studiedag 

6. Evaluatie studiedag 6 april 

 Meindert heeft een aanvraag gedaan voor scheikunde waarbij gebruik 

gemaakt wordt van verschillende boeken en methodes (Spotify). Op de 

vraag of dit niet meer boeken oplevert, het antwoord dat dit in de vorm 

van een reader volgt of er inderdaad meer boeken geleverd gaan worden. 

7. Stand van zaken functiehuis OOP ` 

 Rol klankbordgroep is afgerond. De klankbordgroep heeft aansluitend een 

brief gestuurd omdat zij niet tevreden waren over het proces. Doel was 

standaardisatie, vervolgens werd hier van afgeweken  

8. Evaluatie taakbeleid (Marco komt met een vraag) 

9. Voorbespreking agenda MR 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

Bijlagen: leerling aanmeldingen (Kees stuurt nog bijlage) 

 

Notulen MR 17:30 – 18:30 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen notulen vorige MR 

 3 wijzigingen doorgevoerd. 

4. Ingekomen stukken 

 Geen. 

5. Vaststellen agenda 

 Geen aanvullingen/ wijzigingen. 

6. Terugkoppeling PMR, zie boven bij agenda PMR 

 Evaluatie studiedag 6 april 

 Meindert heeft een aanvraag gedaan voor scheikunde 

waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende boeken en 

methodes (Spotify). Op de vraag of dit niet meer boeken 

oplevert, het antwoord dat dit in de vorm van een reader 

volgt of er inderdaad meer boeken geleverd gaan worden. 

 Stand van zaken functiehuis OOP 

 Rol klankbordgroep is afgerond. De klankbordgroep heeft 

aansluitend een brief gestuurd omdat zij niet tevreden waren 



over het proces. Doel was standaardisatie, vervolgens werd 

hier van afgeweken  

7. Terugkoppeling vanuit leerlingenraad (stand van zaken leerlingenstatuut) 

 Leerlingenstatuut is nog niet teruggekomen vanuit de onderbouw. De heer 

Jonkman wil dit na de komende SE’s met de leerlingenraad oppakken. 

 Vraag vanuit de leerlingen om opnieuw met witte verf duidelijk gemaakt 

kan worden waar de scooters mogen staan. Er wordt veel geklaagd over 

beschadigingen aan scooters. 

 Diverse vragen blijven langere tijd ‘hangen’ (natte jassen, e.d.). 

8. Terugkoppeling vanuit de OR 

 Afspraken die niet worden nagekomen door leerkrachten, maar wel moeten 

worden nagekomen door de leerlingen (voorbeeld profielwerkstukken). 

 Veel verschillen in de wijze van lesgeven, de rector en de heer Jonkman 

hebben dit al opgepakt. 

 Verkiezingen zijn aangekondigd. Procedure is als volgt: 

Oproep aan alle ouders om  

9. Terugkoppeling vanuit de GMR  

 Werving en selectie: nieuw lid raad van toezicht, CvB 

 Herstructurering stafbureau (managementletter 2015) 

 Implementatie Koers 2020 (buitengewoon goed onderwijs), schoolplannen 

worden opgesteld (het BRC heeft uitstel tot na de zomervakantie) 

 Taakbeleid vorig jaar afgekeurd door het personeel, het CvB zal met een 

nieuw voorstel komen 

 Uitblijvende salarisuitbetaling van 3% op advies van de VO-raad 

 N.a.v. overleg met de RvT wordt aangegeven dat er financiën zijn om 

vanuit eigen vermogen (OVO) tegemoet te komen aan innovatieve ideeën 

10. Voorbespreking agenda MR + rector 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

Bijlagen: notulen vorige MR 

 

Notulen MR + rector 18:30 – 19:30 

1. Opening 

2. Mededelingen 

 Leerlingenraad: leerlingenstatuut blijft erg lang liggen (op dit moment bij 

de OB), vakken bij de scooters opnieuw verven omdat er regelmatig 

schade is van fietsen, afspraken gelden voor beide partijen (leerlingen en 

docenten), weinig contact met de mentor in de bovenbouw voorstel om dit 

vast te leggen (bijv. twee keer per jaar een gesprek tijdens de lessen) 

 Oudergeleding: aandacht gevraagd om de puntjes op de i te zetten wat 

betreft studiewijzers, toetsagenda. Deze worden niet altijd en tijdig 

aangeleverd. Doel is dat de leerlingen leren plannen op de lange termijn, 

dat kan niet als de lange termijnplanning niet bekend is. 

 MR: aanleveren van beleidsstukken is tot op heden weinig gebeurd. Vraag 

om zaken eerder aan te kondigen zodat de achterban geraadpleegd kan 

worden. 

 MR: zorg om de lesuitval. Voorbeelden: activiteiten worden veel meer dan 

in het verleden buiten de activiteitenweek om gepland, 2 studiedagen 

extra (verzoek dit tijdiger aan te geven), sportdag middenin de week. Dit 

wordt meegenomen op de studiedag van 15 april. 



3. Definitief vaststellen notulen vorige MR 

 Goedgekeurd inclusief 4 wijzigingen. 

4. Vaststellen agenda 

5. Mededelingen rector 

6. Leerling aanmeldingen 

 BRC aanmeldingen nu 186 (2 jaar geleden 240, 1 jaar geleden 220), 57 lln 

VWO, 2 lln HAVO/ VWO, 127 lln HAVO. 

 Michaël heeft geloot, een aantal leerlingen worden op de school van hun 2e 

voorkeur geplaatst (Zaanlands Lyceum 12 lln, BRC 9 lln, Pascal 4 lln). 

7. Vervolg schoolplan  

 Vrijdag 15 april studiedag voor het team. Ouders en leerlingen zijn 

gevraagd input te leveren m.b.v. een vragenlijst. Het team wordt in 10 

groepen gevraagd met elkaar in gesprek te gaan m.b.t. visie op onderwijs 

en het BRC. Vervolgens worden het tevredenheidsonderzoek en het imago- 

onderzoek gepresenteerd. Vervolgens wordt er een terugkoppeling 

gegeven van wat die ochtend besproken is. 

 Bovenstaande wordt gebruikt als input voor het schoolplan dat door van 

Beekveld en Terpstra wordt opgesteld (one paper plan). 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 


