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26 juni 2018     Nr. 18-19 , 01. 
 
Notulen vergadering voltallige MR 26 juni 2018 
 
Aanwezig MR:  M. Hendriks, C. Wiesen, K. Adema, L. Cremers, T. Erens,  

J. Haex, R. Hommen, B. Meijs, E. Mommers,L. Wullenweber, M. Zehouani 
Aanwezig directie: J. van Eyk 
Afwezig met 
kennisgeving: 

P. Bellen, H. Curfs 
 

 
 
1. Welkom door voorzitter Martijn Hendriks. Eventuele aanpassingen agenda 
De voorzitter Martijn Hendriks opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen 
aanpassingen op de agenda. 
 
 
2. Vaststellen notulen vergadering 03-04-2018, stuk 30 

• Pag. 1: - 
• Pag. 2: - 
• Pag. 3: - 

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

• De examenprocedures zijn nog eens goed bekeken, wat betreft het PTA zijn er geen 
problemen. De procedure bij SVOPL is dat de SE-cijfers gecontroleerd worden door een 
handtekening. Er wordt nog gekeken naar de voorexamenklassen, bijvoorbeeld naar de 
waarde van het 1e cijfer van het PTA (is het jaarcijfer van het jaar ervoor). De vakken die 
dan afgesloten worden, zullen in het examenjaar nog eens goed bekeken worden en er 
zal gekeken worden naar de regelingen omtrent inhalen/niet-inhalen. 

• 310 nieuwe brugklasleerlingen, door een hoger advies zijn er meer bijgekomen. Er zijn 
minder aanmeldingen bij de VMBO-scholen. Het is belangrijk alert te zijn aan het begin 
van het nieuwe schooljaar zodat snel gezien kan worden als leerlingen het niet redden. 
Met 1465 leerlingen is onze school de grootste van SVOPL en parkstad. Dit aantal zal 
wel teruggaan. Boven de 1500 leerlingen zal de huisvesting een probleem worden. 

• Voorlopige examenresultaten: procentueel lager dan afgelopen twee jaar. Hier zal naar 
gekeken worden. In de vwo-lichting is de vraag: is het bij onvoldoende prestatie beter om 
V5 twee keer te doen of dan toch V6 twee keer te doen? Het belang van goede 
doorstroom is in de communicatie naar buiten vaak lastig uit te leggen. 

• Plannen komend jaar: pilot laptop, nu met H/V brugklas. Ook worden leerling-devices in 
het schooljaar 2019-2020 geïmplementeerd. Financieel is dit al rond. De programma’s op 
de laptop zijn hetzelfde als in de boeken. Met de laptop is meer differentiatie mogelijk en 
meer inzicht op de activiteiten van de leerling. De combinatie tussen laptop en boek blijft 
bestaan, het digitale materiaal is een aanvulling, de docent gebruikt het op zodanige 
manier als goed is voor de leerling. 

• De leerlijn Duits spreekvaardigheid in de brugklas wordt doorgetrokken naar jaar 2 en 3. 
• Datateam: de onderzoeksmethode Evidencebased-werken wordt bekeken. De manier 

van kijken naar gegevens en wat ermee vervolgens te doen wordt onderzocht. Het 
principe erachter is “meten=weten”. Vanuit de Universiteit Twente is er interesse om te 
kijken hoe onze school deze methodiek voortzet. In het schoolplan 2020 komt een stuk 
algemene didactiek. Pedagogische en didactische zaken komen erin. 
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• De tevredenheidsenquête onder de leerlingen, OOP en OP is afgenomen, de uitslag in 
de PMR al bekeken en op de website “Scholing in kaart” kort weergegeven. Na de zomer 
zal het in de mr besproken worden. Het blijkt dat door het initiatief “contactouders” de 
betrokkenheid van de ouders bij school hoger is geworden.  

b) Ouders:- 
c) Leerlingen: 

• Het was niet geheel duidelijk, waarom de dagreis naar Parijs van het programma is 
gehaald. De directie geeft aan dat deze activiteit altijd door het activiteitencentrum 
(ouders organiseren voor school, niet op onderwijs gericht) werd georganiseerd. 
Aangezien de school toch de verantwoordelijkheid moet nemen (wettelijk aansprakelijk) 
wordt deze activiteit een schoolactiviteit en moet dus dan een onderwijskundig aspect 
hebben. Dit had deze reis niet, dus werd de activiteit van het programma gehaald. 

• In de leerlingenraad is het betalen met de schoolpas aan bod geweest. Hoe ver is het 
hiermee? De directie kijkt ernaar of de cateraar erin mee kan. Aan het begin van het 
schooljaar zullen we zo ver nog niet zijn, maar zeker wel in de loop van het schooljaar. Er 
komt ook een oplaadsysteem met pinpas. Het proces loopt. 

• Het project “Gymtruien” loopt: Kan er promotie voor gemaakt worden? Dit zal met dhr. 
Curfs besproken worden. 

• Blauwe zone: het is duidelijk dat er geen proefwerken in deze periode gehouden mogen 
worden, maar hoe is het met het inleveren van verslagen/dossiers/reflecties? Deze 
kosten vaak heel veel tijd, die van de leertijd voor de toetsweek afgaat. Dit zal met de 
directie besproken worden. 

d) PMR:- 
e) GMR: in de GMR is een aantal reglementen aan de orde geweest en goedgekeurd, deze zullen 

verder door de scholen zelf ingevuld worden. Verder stopt dhr. Gorissen als voorzitter van de 
GMR, de nieuwe voorzitter van de GMR vanaf volgend schooljaar is onze mr-voorzitter dhr. 
Hendriks. 

f) Arbo: er zijn geen nieuwe feiten. De zaken worden door dhr. Bellen goed in de gaten gehouden. 
 
 
4. Regeling schoolexamen 2018-2019,ter instemming ligt stuk 32 
Toelichting: de data zijn aangepast op pag. 4, 6, 8 en 13. 
 
Opmerkingen: 

• Op pag. 8 zijn twee verschillende lettertypes. 
• Er was onduidelijkheid over het twee keer afronden van het combinatiecijfer. Dit zal wel zo 

blijven staan, want het is aangepast aan het examenreglement (zak-slaag-regeling). 
• Pag. 17, paragraaf 3, punt 6.2: het cijfer 1 moet 1.0 zijn. 
• Pag. 24: bij de cum laude en summa cum laude regeling is de rekentoets weggehaald. 
• Hoe is het met het voorstel om zolang een 1.1 in de lijst te zetten totdat een gemist werk 

ingehaald is? Gezien de laatste ontwikkelingen wil de directie dit (nog) niet in een reglement 
zetten. Het kan wel als een werkinstructie ingevoerd worden. 

• Het zou een voorstel kunnen zijn om bij frequente afwezigheid van leerlingen bij toetsen de 
ouders uit te nodigen voor een plenaire info-avond met de schoolarts en de 
leerplichtambtenaar. Bij andere scholen zorgde dit voor een teruggang van de afwezigheid bij 
toetsmomenten. 

• De lay-out wordt nog bekeken, met name de paginaindeling. 
 
Met het stuk 32 is unaniem ingestemd. 
 
 
5. Bevorderingsnormen 2018-2019, ter instemming ligt stuk 33 
Opmerkingen: 
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• Het berekenen van het combicijfer gebeurt op dezelfde manier als bij de regeling 
schoolexamen (zie vorig agendapunt).  

 
Met het stuk 33 is unaniem ingestemd. 
 
 
6. Rondvraag 

• Dhr. Hommen geeft aan dat dit zijn laatste mr-vergadering is. Zijn er al nieuwe kandidaten 
bekend? Misschien is het een idee om eens te peilen via de contactouders en weer via de 
informatie-ouderavond. Bij de info-ouderavond kan uitgelegd worden welke organen en voor 
de ouders zijn: Contactouders, OAR en oudergeleding in de mr. Er wordt nog eens vermeld 
dat de vacatiegelden aan het einde van het schooljaar geregeld worden, graag kopie van het 
identiteitsbewijs en IBAN-nummer aan secretaris doorgeven. Deze zal alles aan de 
administratie doorgeven. 

• Dhr. Hendriks dankt dhr. Hommen voor zijn inzet (afscheid zal nog komen). Bovendien geeft 
hij de leerlingen van de leerlingengeleding een compliment dat zij aanwezig zijn vandaag 
ondanks dat de vergadering midden in de toetsweek is. 

 
 
7. Sluiting en vervolgafspraak 
Dhr. Hendriks sluit de vergadering en dankt voor de aandacht. Volgende vergadering: dinsdag 18 
september om 19.00 uur. MR-eten: vrijdag 21 september. 
 


