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Notulen MR 1-7-2019 
Aanwezig: Kees Laan, Yvonne van den Broek, Erik Dijkman, Marcel Fortuin, 

Marco Olij, Jaap Verbruggen, Diana van der Poel, Sanne Deckwitz, Lobke Wijga, 

Marijke van Zuuk-Schrijver, Amber de Vries en Floris Kardinaal 

 

1. De voorzitter vervolgt de vergadering om 18.30 uur. 

 

2. Mededelingen: Geen 

 

3. De notulen MR van 6 mei 2019: Inzake de Vrijwillige ouderbijdrage de 

volgende aanvulling: Excursies zijn lesgebonden en zouden voor alle 

leerlingen moeten kunnen worden bijgewoond zonder een bijdrage. De 

Buitenland reizen zijn niet lesgebonden en een bijdrage is hier gewenst. 

 

4. Ingekomen stukken: Geen 

 

5. De agenda wordt vastgesteld. 

 

6. De aanmeldingen oudergeleding MR 

Er is 1 aanmelding van een ouder. Deze ouder wordt uitgenodigd door de MR 

oudergeleding voor de eerst volgende MR vergadering in het nieuwe 

schooljaar. De voorzitter stuurt de stukken. 

 

7. De rolverdeling MR voor het schooljaar 2019-2020 

Voorzitter: Marco Olij (agenda maken en stukken voor de MR vergadering 

versturen) 

Secretaris: Marijke van Zuuk-Schrijver (MR-notulen opstellen) 

GMR vertegenwoordiging door Jaap Verbruggen (docentvertegenwoordiging) 

en ? (ouder/leerling vertegenwoordiging), hiervoor is afgesproken om de 

leerlingen hiervoor uit te nodigen. Als leerling niet wil, dan neemt Diana van 

der Poel zitting in de GMR. 

 

8. De schoolgids (ter instemming oudergeleding MR) 

De schoolgids is akkoord qua genoemde ouderbijdragen en dergelijke, maar 

het voorliggende stuk moet nog wel worden verbeterd qua opmaak en 

inhoud, voordat het wordt verzonden aan de ouders. 

 

9. Invoering WON uur 2e klas: unaniem aangenomen. Er zijn bij dit besluit een 

paar goedbedoelde opmerkingen gemaakt: 
• Dit uur staat uiteraard net als al het andere uren volgend jaar weer ter 

discussie bij de lessentabel; 

• Wij zijn enthousiast over de doorlopende leerlijn in het WON beleidsplan; 
• Evaluatie van filosofie in de 1e klas is wenselijk en de evaluatie van de 

WON lessen zou degelijker kunnen; 
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• Wij hebben de suggestie voor een keuzeles in de 1e klas die WON heet. 

Dit kan gekozen worden door leerlingen in een havo/vwo klas die in het 
2e jaar over willen stappen naar VWO. Zo lopen zij geen achterstand op;  

• Advies: verhouding WON/filosofie slaat nu in aantal perioden net door 
naar filosofie, wij zouden adviseren het zwaartepunt (in periodeverdeling) 
meer op WON te leggen, omdat die doorlopende leerlijn belangrijk is voor 

doorstroom naar de bovenbouw. (zie ook de discussie hierover in de 
notulen MR & Rector!) 

 
10.Het stuk activiteiten/projectplan volgend schooljaar is besproken, hierop 

hebben wij een aantal goedbedoelde adviezen/opmerkingen geformuleerd: 

• Er is heel veel ambitie in een korte tijd, er is zorg of dit gaat lukken, veel 
dingen moeten als in juni/juli (nu) opgestart zijn. 

• Internationalisering moet ook echt voor de Havo kunnen (maar we 
begrijpen dat deze opmerking voorbarig is) 

• Evaluatie van activiteiten zou ook in de tijdsschema's meegenomen 

kunnen worden in het document. 
• Is het een idee om het schoolplan 16-20 een jaar te verlengen, omdat er 

nog een evaluatie moet komen van zaken en omdat veel onderwerpen 
nog in de steigers staan? Daarbij komt OVO met een nieuwe visie die pas 

in de loop van komend schooljaar klaar is, dus is ontwikkelen nieuw 
schoolplan in de 2e helft van 2020 een optie? (zie ook de discussie 
hierover in de notulen MR & Rector!) 

 
11.Terugkoppeling PMR 

• Professionaliseringsplan: invulling deels door de docenten zelf en deels 

door de schoolleiding. 

• Overige punten zijn in de MR en MR & Rector delen besproken. 

 

12.Terugkoppeling vanuit leerlingenraad 

• Geen. 

 

13.Terugkoppeling vanuit de GMR 

• Aanpak terugdringen middelengebruik op OVO scholen en de acties die er 

worden ingezet vanuit OVO centraal zijn besproken. 

• (Vrijwillige) ouderbijdrage evaluatie/stand van zaken vanuit de diverse 

MR geledingen. 

 

14.Terugkoppeling vanuit de OR 

• Nieuwe voorzitter OR vanuit de zittende geleding (Ria en Marieke, 

verdeling wordt onderling gedaan). 

• Bestedingsdoelen ouderbijdragen besproken. 

 

15.Rondvraag:  

• Geen. 


