
Notulen MR vergadering d.d. 22 januari 2018, van 18.00 - 19.00 

Aanwezig: Marianne de Bruin, Birthe Davies, Erik Dijkman, Marcel Fortuin, Meindert Huisman, Jaap 

Verbruggen (vervangend voorzitter), Yvonne van den Broek, Diana van der Poel, Kim Verloop, 

Maarten Rottwilm en Amber de Vries 

Afwezig: Marco Olij (met afbericht) 

1. De vervangende voorzitter opent de vergadering om 18.00. 

2. Geen. 

3. Notulen vastgesteld. 

4. Geen. 

5. Agenda, geen opmerkingen en wordt vastgesteld.  

6. Begroting, er is een vraag over het stijgende leerlingenaantal en het dalende aantal fte's. 

Tekort bij het flexibel leermiddelenfonds roept vragen op over het vervolg. Gaat na de pilot 

het bedrag van de leerlingen omhoog? Boekenfonds? 

7. PMR heeft niet ingestemd met de aanpassing van de grote pauze. In de onderbouw is de 

vraag groot om kortere pauze! Er is een voorstel voor een nieuw plan, een alternatief op het 

1e. Er wordt ook nog even verder gekeken naar het instemmingsrecht van de leden. 

8. Terugkoppeling PMR, laatste studiedag, taakbeleid, een nieuwe PMR en de beloning voor het 

begeleiden van profielwerkstuk groepen is besproken. 

9. Terugkoppeling leerlingenraad, de diploma uitreiking kan anders, de stunt moet goed 

worden voorbereid, de 1e toetsen waren de laat in magister gezet. Een afvaardiging is bij de 

LOB bespreking in Haarlem van LAKS geweest. 

10. Terugkoppeling GMR, de vakantie regeling zoals die vanuit de overheid is voorgesteld is 

goedgekeurd. 

11. Ouderraad zoekt versterking, er zijn nu weinig leden. 

12. Geen vragen. 

 

  



Notulen MR + rector vergadering d.d. 22 januari 2018, van 19.00 - 20.00 uur 

Aanwezig: Marianne de Bruin, Birthe Davies, Erik Dijkman, Marcel Fortuin, Meindert Huisman, Jaap 

Verbruggen (vervangend voorzitter), Yvonne van den Broek, Diana van der Poel, Kim Verloop, 

Maarten Rottwilm en Amber de Vries 

Afwezig: Marco Olij (met afbericht) 

1. De vervangend voorzitter opent de vergadering. 

2. Geen. 

3. Notulen wordt vastgesteld. 

4. Agenda wordt vastgesteld. 

5. Mededelingen.  

*Hoe zit het met de begroting gezien het aantal fte’s wat afneemt en het leerlingaantal dat 

stijgt? De klassen worden volgend jaar groter, de verwachting is dat het aantal leerlingen 

uiteindelijk zal krimpen. Het aantal fte bij het OOP is gestegen door TOA. 

*Hoog bedrag ziektevervanging door zelf te betalen! 

*Leermiddelenfonds is berekend, als de pilot afloopt moet de school betalen. Over twee jaar 

wordt er nieuw contract gesloten. 

*Open dag was goed bezocht, er zijn 500 boekjes uitgedeeld. Niet iedereen ging naar het 

bovenbouw gebouw (route voor volgend jaar te bekijken). 

6. Geen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


