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18 september 2018                                                       Nr. 18-19, 28 
 
Notulen vergadering voltallige MR 18 september 2018 
 

Aanwezig MR:  M. Hendriks, C. Wiesen, P. Bellen, L. Cremers, T. Erens, J. Haex, B. Meijs,  
E. Mommers, E. Vincken, L. Wullenweber 

Aanwezig directie: J. van Eyk, H. Curfs 
Afwezigmet 
kennisgeving: 

K. Adema, M. Zehouani 
 

 
 
1. Welkom door voorzitter Martijn Hendriks. Eventuele aanpassingen agenda 
De voorzitter Martijn Hendriks opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal 
welkom voor het nieuwe lid van de oudergeleding: dhr. E. Vincken. Er zijn geen aanpassingen op de 
agenda. 
 
 
2. Vaststellen notulen vergadering 26-06-2018, stuk 01 

• Pag. 1: - 
• Pag. 2: tweede punt van de leerlingen: er zal binnenkort betaald kunnen worden met de 

schoolpas bij de cateraar en bij de automaten. Er zal geen oplaadpunt komen, aangezien dit 
via de banken geregeld moet worden. Wat betreft de gymkleding: deze kon niet geleverd 
worden door de producent. Verder was het eten van de mr verschoven naar 7 september, 
maar dit was al bekend. 

• Pag. 3: - 
 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
 
3. Mededelingen 
a) Directie: 

• Start schooljaar: er zijn 314 brugklassers, dit is het grootste aantal ooit aan deze school. 
Totaal aantal leerlingen bedraagt nu 1481, ook dit aantal is nog nooit zo groot geweest. 
Naar waarschijnlijkheid zal dit aantal de komende jaren ook weer gaan afnemen (326 
leerlingen stromen uit). We zullen stabiliseren, ietwat krimpen, maar dit is voor de 
huisvesting beter. De verwachting was dat we zouden krimpen na de instroom van de 
Holz, maar dit is niet gebeurd. De toename is te verklaren door veel aanmeldingen uit 
Kerkrade en het feit dat minder leerlingen uit Landgraaf naar Heerlen gaan. In de 
toekomst zullen er toch weer meer leerlingen naar Heerlen gaan. Bij 
Sintermeertencollege is de instroom groot, terwijl het aantal bij Bernardinuscollege en 
Grotiuscollege is teruggelopen. Er wordt nu bekeken in welke wijken er nog leerlingen 
zijn. De instroom bij Brandenbergcollege is laag. Dit is te verklaren door de opwaartse 
druk, ouders willen hun kinderen naar een school voor vmbo/havo/vwo. Bij deze 
leerlingen zal goed worden bekeken of zij op het juiste niveau zitten. 

• Donderdag zal de inspectie op school zijn. Zij voeren gesprekken met leerlingen en 
docenten en bezoeken lessen. Het bezoek staat in het teken van verificatie, de inspectie 
bekijkt of het beleid dat uitgezet is door de directie ook uitgevoerd wordt. 

• Initiatief leerlingenraad omtrent verkeersdrukte rondom school: Er wordt woensdag na 
het 6e uur geflyerd. Ook de wethouder zal hierbij aanwezig zijn. Er wordt in de flyer 
gewezen op het verkeersgedrag van ouders. Tevens wordt er gekeken naar andere 
oplossingen. De pers is ervan op de hoogte. Er is ook informatie op de website gezet. 
Handhaving zal ook aanwezig zijn. Wordt het fietsgedrag van leerlingen ook aan de orde 
gesteld? Ja, dat komt ook nog, er komen nog meerdere acties. 
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• Nieuw schoolplan: er komt een nieuw schoolplan. Er wordt eerst gebrainstormd met 
collega’s, daarna gaat men met het opstellen van een nieuw plan aan de slag. Voor de 
opstart hebben zich ca. 20 personen opgegeven. Het traject zal in de mr ook aan de orde 
komen. 

b) Ouders:- 
c) Leerlingen: - 
d) PMR:- 
e) GMR: Er is nog geen GMR-vergadering geweest, maar er  is wel een gesprek met de inspectie 

geweest. Dit was een verificatiebezoek betreffende de informatie vanuit het bestuur aan de GMR. 
Dit was een open gesprek, waarbinnen voldoende duidelijkheid was. 

f) Arbo: 
• Ontruimingsoefening: er is een ontruimingsoefening geweest. Binnen 6 minuten was 

iedereen uit het gebouw. De oefening kan succesvol genoemd worden, waarbij wel altijd 
nog naar kleine dingen gekeken kan worden.  

• Ontruimingsplan: er zijn enkele aanpassingen, vandaar dat het ontruimingsplan in de mr 
aan de orde komt. Het “logboek” staat ook in het BHV-plan, vandaar dat er in het 
ontruimingsplan een verwijzing naar het BHV-plan gezet is. Er staat ook “aangekondigde 
oefening”, moet “onaangekondigd” zijn, dit is verbeterd. 

• BHV-plan: er zijn enkele aanpassingen in het overzicht van BHV’ers en het logboek is 
bijgewerkt met invulling evaluatie. Er is vooral gekeken dat er altijd en overal BHV’ers 
zijn. 

• Hoofd-BHV’er is er niet meer: er moet een plaatsvervanger komen, de directie zal ernaar 
kijken. 

 
Met het ontruimingsplan is unaniem ingestemd. 
Met het BHV-plan is unaniem ingestemd met als opmerking dat er op pagina 10 verwezen wordt naar 
de oude CAO. Dit wordt aangepast. 

 
 
 
4. Taakbeleid, stuk 05 
Ober het taakbeleid is steeds gesproken, maar het is digitaal niet te achterhalen, het kon dus niet 
bekeken worden. Op SVOPL was de kaderregeling wel bekend, maar ook deze was niet te vinden. Nu 
is alles in kaart gebracht en er wordt een leesbaar stuk van gemaakt. Er komt in welke taken er zijn en 
hoe deze gewaardeerd worden. Dit komt in de mr nog terug 
 
Opmerkingen: 

• De taken van de PMR staan er niet in, terwijl deze wel in de CAO staan. Er wordt bekeken of 
het er apart in moet. Het laatste geschreven stuk was van jaar 13-14, er waren telkens kleine 
wijzigingen. Nu is alles weer bij elkaar gezet en wordt er dus een leesbaar stuk van gemaakt. 

 
 
 
5. Examenreglement/PTA’s 18-19, stuk 09 
Wat betreft het examenreglement en de PTA’s moet er vóór 1 oktober instemming van de mr zijn. Het 
voorstel is dat er ingestemd wordt voor 1 oktober, als er geen grote wijzigingen zijn. Er zijn al 
wijzigingen doorgegeven voor de zomervakantie (geel gemarkeerd), maar er zijn toch ook nog andere 
zaken aangepast met het licht op de checklist VO-Raad n.a.v. de gebeurtenissen aan de VMBO-
school in Maastricht (groen gemarkeerd). De bedoeling is dat de mr het PTA in grote lijnen bekijkt. De 
details zijn al binnen de vakgroepen bekeken a.d.h.v. de checklist. Een aanpassing is het structureren 
van de combitoets (tussen 3 en 6 werken). Verbeterpunten worden binnen nu en een week 
doorgegeven aan de secretaris, die ze aan de directie doorgeeft. Kleine wijzigingen worden 
doorgevoerd, structurele wijzigingen worden teruggekoppeld. Vervolgens kan er in feite uitgegeaan 
worden van een instemming vóór 1 oktober.  
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Opmerkingen: 

• Pag. 2: 4 zinnen in de ongemarkeerde versie moeten er wel in. 
• Pag. 10: 9.8: verwijzing naar artikel 11, niet 10. 

 
 
6. Strategienota SVOPL, stuk 11 
Het is de eerste keer dat het CvB op deze manier naar buiten treedt: een werkplan voor de SVOPL-
scholen voor de volgende 4 jaren. Aan onze school zijn er al activiteiten die in deze strategienota 
staan. Vorige week konden leerlingen feedback geven op deze strategienota. Ouderparticipatie is op 
deze school al uitgebreid, nu gaat dit meer gebeuren op het vlak van de leerling participatie. Er is al 
een leerlingenraad, maar er zou een grotere groep moeten komen, die hun mening geeft in de vorm 
van discussies en niet zozeer via enquêtes.  Dit kan op verschillende manieren en dit zal besproken 
worden met de leerlingenraad. Het zou fijn zijn als de leerlingen ook een grotere rol zouden kunnen 
krijgen bij het opstellen van het schoolplan, ook dit zal met de leerlingenraad besproken worden. 
 
Opmerkingen: 

• Dit is de nota in een notendop, waarom wordt deze besproken en niet de uitgebreide nota? De 
uitgebreide nota is erg droog. Deze kan wel doorgestuurd worden ter kennisgeving. 

 
 
7. Rondvraag 

• Dhr. Wiesen geeft aan dat de mr-stukken, die geaccordeerd zijn, op de site komen, zodat 
deze bekeken kunnen worden door ouders en leerlingen. 

• Dhr. Wullenweber benadrukt dat de collega’s door informatie van de directie voorbereid 
worden op het inspectiebezoek, dit is positieve info en geen opgelegde info. 

 
 
8. Sluiting en vervolgafspraak 
Dhr. Hendriks sluit de vergadering en dankt voor de aandacht. Volgende vergadering: dinsdag 6 
november om 19.00 uur. 
 


