
Notulen MR & rector 23-01-2017 

1. De voorzitter opent de vergadering rond 18:20 uur. 

 

2. Mededelingen: 

- Diana en Kim zijn afwezig 

 

3. In de vorige notulen stonden geel gearceerde puntjes. Marco heeft per mail aan 

Marcel doorgegeven wat hier moet komen te staan. Na deze aanpassing zijn de 

notulen akkoord en worden vastgesteld. 

 

4. Aan de agenda wordt punt 6, Terugkoppeling PMR, toegevoegd. 

 

5. Mededelingen van de rector: 

- Werving afdelingsleider 2/3: Er is met diverse kandidaten gesproken en er zijn er 

nu 2 die doorgaan naar de benoemingscommissie. 

- De komende weken zal de overlast van de werkzaamheden in de gebouwen het 

grootst zijn. 

- Er wordt gewerkt aan de uitvoering van het schoolplan: werving coördinatoren, 

aansluiting Wetenschaps Oriëntatie Nederland, internationalisering, peer-to-peer, 

examensecretaris 

- PMR moet per direct starten met het samenstellen van een benoemingscommissie 

(1xOOP, 2xOP(waarvan 1 PMR)) tbv een afdelingsleider 4/5/6 VWO. 

- Kees vertelt wat de plannen zijn van de aanstaande(?) verbouwing. 

- Kees heeft een vaste aanstelling aangeboden gekregen door het college van 

bestuur. Vanuit de MR was de beoordeling kritisch. Kees vraagt daarom aan de MR 

om duidelijke feedback zodra er iets speelt. 

- Open dag: voorbereiding verloopt positief, er zijn geen afmeldingen. Voor de lunch 

is er gekozen voor de optie om elkaar af te lossen. Ook de leerlingen die aanwezig 

zijn in het kader van hun maatschappelijke stage ontvangen een lunch. 

 

6. Terugkoppeling PMR 

- TOA: Meindert doet onderzoek naar de beste oplossing ter vervanging en 

bespreekt daarna met Kees zijn bevindingen. 

- enquête vergadermiddag: uitkomst is dat het over het algemeen wel als nuttig 

wordt ervaren. Een andere opzet lijkt gewenst. Sommige docenten staan 

ingeroosterd en kunnen daardoor niet of niet op tijd aanwezig zijn. Het is soms lang 

wachten om 1 leerling te bespreken (zorgcoördinatoren!). Ook het wegblijven van 

mensen wordt als negatief punt naar voren gebracht. 

- Meindert vraagt of er budget is voor kerstpakketten. Het antwoord van Kees is 

“nee”. De keuze voor het geven van een fles wijn is vooral traditie. De optie om 

iedereen te laten kiezen tussen geld geven aan een goed doel of een fles wijn is 

afgevallen, omdat dat wellicht leidt tot een gevoel van sociale druk. 

 

7. Rondvraag: 

Jaap: Hoe wordt het bureau (Parkoers) betaalt dat zoekt naar een afdelingsleider?  

Antwoord van Kees: “OVO”. 

 

8. Sluiting van de vergadering rond 19.30 uur. 


