
Notulen MR Dinsdag 17 mei 2016 

 

Aanwezig: 

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

Huisman (schuift later aan), Birthe Davies, Jaap Verbruggen 

OMR: Marcel Fortuin, Gabriella Locatelli, Joyce de Vries 

LMR: Soraya Rhijnsburger, Louise Hogervorst 

 

Afwezig: 

Kim Verloop (LMR) 

 

 

Agenda PMR 16:00 – 17:30 (vanaf 16:30 met rector, eerste half uur alleen PMR) 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen agenda 

4. Loskoppelen BS-uur en studiecentrum-uur en de vraag of 3e klassen opgevangen 

moeten worden 

5. Pilot met Van Dijk (ervaring Meindert, vragen vanuit enkele personeelsleden, 

ruimte voor ontwikkeling in taakbeleid voor secties) 

6. Taakbeleid volgend schooljaar (eerste bespreking) 

7. Opmerkingen vanuit leerlingenraad over mentoren en afspraak is afspraak 

8. Excursie carrousel 

9. Stand van zaken functiehuis OOP  

10. Voorbespreking agenda MR 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

Bijlagen: antwoorden rector op vragen bij punt 5 en takenlijst worden nagezonden 

 

Notulen MR 17:30 – 18:30 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen notulen vorige MR 

 Geen aanvullingen/ wijzigingen 

4. Ingekomen stukken 

 Geen 

5. Vaststellen agenda 

 Akkoord 

6. Stand van zaken verkiezingen oudergeleding 

 Brief uitgezet onder ouders 

7. Terugkoppeling PMR 

 BS- (T-1 vergoed) en studiecentrum- uren (direct vergoed) 

 Pilot met van Dijk, naar volgend overleg 

 Vragen m.b.t. de pilot zijn aan de schoolleiding verstuurd 

 Schoolleiding komt met een kaderregeling voor ontwikkeltijd flexibel 

leermiddelfonds 

 Formatieplan volgend overleg 

 Excursiebeleid wordt als te uitgebreid gezien, deze mening wordt gedeeld, 

beleid wordt herzien 



 Stand van zaken functiehuis OOP wordt nu per school uitgerold. Veel 

discussie over gevoerd wat betreft de volgorde van handelen (eerst 

goedkeuren, vervolgens gesprekken met individuele OOP’ers erover). 

8. Terugkoppeling vanuit leerlingenraad (stand van zaken leerlingenstatuut, 

scooterlijnen en oude document punten voor docenten vanuit de leerlingenraad) 

 Deur vanuit de aula naar de binnenplaats waar de bankjes geplaatst gaan 

worden 

 Duidelijker vakken voor de scooters worden in de zomervakantie 

gerealiseerd 

 Leerlingenstatuut ligt bij mevrouw de Jong en de heer Jonkman 

 Vraag aan de LMR om de verbeterpunten van de vorige leerlingenraad te 

bespreken 

9. Terugkoppeling vanuit OR  

 Geen overleg gehad 

10. Terugkoppeling vanuit GMR  

 Agendapunten: formatiebegroting, functieboek OOP, VION-onderzoek 

m.b.t. werkdruk, OVO-academie (nascholing voor en door docenten), 8e 

school, tevredenheidsonderzoek, werving nieuw lid RvT en CvB 

11. Voorbespreking agenda MR + rector 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

Bijlagen: notulen vorige MR 

 

Notulen MR + rector 18:30 – 19:30 (gezien de agenda is de kans op uitloop 

groot) 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Definitief vaststellen notulen vorige MR 

 Geen aanvullingen/ wijzigingen 

4. Vaststellen agenda 

 Akkoord 

5. Mededelingen rector 

 Team van docenten samengesteld die de Havo-kansklas gaan lesgeven (½ 

Trias, ½ BRC, op beide locaties, mentor Trias). Studiemiddag voor beide 

deelteams ingepland. Doelstelling: minimaal landelijk resultaat opstroom- 

percentage behalen (30%, bij voorkeur meer) 

6. Tevredenheidsonderzoek (inclusief managementletter) 

 Benchmark is het landelijk gemiddelde (B&T) 

 Schoolleiding is niet ontevreden over de resultaten 

 Opvallende zaken zijn:  

i. Samenhang tussen de schoolvakken lijkt te ontbreken (Leerlingen) 

ii. Voorbereiding m.b.t. de studiekeuze onvoldoende (Leerlingen en 

ouders) 

iii. Bovenbouw lln ontevreden over mentoraat (Leerlingen en ouders) 

iv. Geen aanspreekcultuur (personeel) 

v. Werkdruk, te hoog/ weinig aandacht voor (personeel) 

vi. Verschil tussen schoolleiding en medewerkers wat betreft 

nascholing/ professionalisering (personeel) 

vii. Verzoek om onder- en bovenbouw te splitsen biedt weinig extra 

informatie (personeel) 



viii. Professionele cultuur, aandacht geven aan het geven van feedback 

aan elkaar (Personeel) 

ix. Laptopgebruik zeer laag (ouders) 

7. Terugkoppeling studiedag 15 april en vervolg schoolplan 

 Positieve dag 

 Waardevolle input, met de tevredenheidsrapportage, voor het nieuwe 

schoolplan 

 Aanvulling vanuit de PMR: werven vanuit het gehele team. De PMR moet 

haar controlerende taak uit kunnen voeren. Eventueel een tussenvorm 

kiezen (minderheid van de PMR) 

8. Rondvraag 

 Jaarrooster kan nog niet vastgesteld worden omdat het jaarrooster nog 

niet opgesteld is 

9. Sluiting 

Bijlagen: notulen vorige MR, planning schoolplan en tevredenheidsonderzoek 

(inclusief managementletter) worden nagezonden 


