
Notulen MR maandag 20 juni 2016 

 

Aanwezig: 

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

Huisman, Birthe Davies, Jaap Verbruggen 

OMR: Marcel Fortuin (secretaris), Gabriella Locatelli, Joyce de Vries 

LMR: Louise Hogervorst 

 

Afwezig: 

Kim Verloop, Soraya Rhijnsburger (LMR) 

 

Notulen MR 17:30 – 18:30 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen notulen vorige MR 

4. Ingekomen stukken 

5. Vaststellen agenda 

6. Stand van zaken verkiezingen oudergeleding 

 1 aanmelding, Diana van der Poel. De tweede persoon, zelf benaderen 

 Rooster van aftreden opstellen 

7. Ruimte creëren voor overleg (zie memo, let op: aanpassing lesrooster dus 

instemmingsrecht MR) 

 Voorstel al gewijzigd in overleg met de PMR, Kees licht toe 

8. Terugkoppeling PMR 

9. Terugkoppeling vanuit leerlingenraad (stand van zaken leerlingenstatuut, punten 

voor docenten vanuit de leerlingenraad) 

 Leerlingenraad is aangevuld met een aantal leerlingen (15) 

 Er wordt een datum gepland voor het nieuwe schooljaar 

10. Terugkoppeling vanuit OR  

 Verkiezingen 

11. Terugkoppeling vanuit GMR  

 Functieboek OOP gemengde reacties, a.s. maandag wordt gestemd 

 Stand van zaken 8ste school, presentatie 

 Nieuwe wet datalekken 

 Volledige toetreding Zuiderzee College (volledig onder de OVO-vlag) 

12. Voorbespreking agenda MR + rector 

13. Rondvraag 

 Vergaderschema wordt komende week vastgesteld 

14. Sluiting 

Bijlagen: notulen vorige MR, memo ruimte voor overleg 

 

Notulen MR + rector 18:30 – 19:30 

1. Opening 

2. Mededelingen 

 Geen 

3. Definitief vaststellen notulen vorige MR 

 De notulen worden per mail rondgestuurd en vastgesteld 

4. Vaststellen agenda 

 Geen aanvullingen/ wijzigingen 

 



5. Mededelingen rector 

 Havo 90% kan 95% worden, VWO 83% kan max. 90% worden 

 Havo kansklas, aantal heroverwegers nu naar de Havo i.p.v. de kansklas 

 1ste klassen zijn nu 26 à 27 leerlingen 

6. Ruimte creëren voor overleg (zie memo) 

 Uitgesteld naar het volgende overleg 

7. Vervolg schoolplan, stand van zaken 

 10 juni 

 Uitwerking vraag wat het BRC extra moet bieden (naast een diploma) 

vanuit de leerlingen vooralsnog weinig respons (13). 

 Medewerkers respons (65)  

 Vrijdag 16 september, World Café, vervolg op de studiedag 

8. Rondvraag 

 Wanneer wordt het jaarrooster toegevoegd? In de loop van september 

 Vraag om rekening te houden met parttimers wat betreft punt 6 (ruimte 

creëren voor overleg)  

9. Sluiting 

 Afscheid Joyce en Gabriella (OMR) 

 


