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26 september 2017     Nr. 17-18 ,12 
 
Notulen vergadering voltallige MR 26 september 2017 
 

Aanwezig MR:  M. Hendriks, C. Wiesen, K. Adema, P. Bellen, L. Cremers, T. Erens,  
R. Hommen, E. Mommers, L. Wullenweber, M. Zehouani 

Aanwezig directie: J. van Eyk, H. Curfs  
Afwezig met 
kennisgeving: 

J. Haex, B. Meijs 
 

 
 
1. Welkom door voorzitter Martijn Hendriks. Speciaal welkom voor de nieuwe leden. Eventuele 
aanpassingen agenda 
De voorzitter Martijn Hendriks opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij heet 
vooral de nieuwe leden dhr. Adema, mw. Cremers en mw. Zehouani van harte welkom. Dhr. Roeleven 
kan vanwege gezondheidsredenen helaas geen zitting meer nemen in de mr. Er zijn geen 
aanpassingen op de agenda. 
 
 
2. Vaststellen notulen vergadering 27-06-2017, stuk 01 

• Pag. 1: - 
• Pag. 2: - 
• Pag. 3: naar aanleiding van de € 10,- bij CKV: de docent had dit anders moeten formuleren. 

Het geld werd ten behoeve van de leerling besteed. 
 

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

- momenteel heeft Eijkhagen 1402 leerlingen, dit betekent dat Eijkhagen een van de weinige 
scholen is, die groeien in de krimp. De continuïteit kan zo gewaarborgd blijven. Volgens de 
demografische gegevens zou het leerlingenaantal 1250 bedragen, maar het is dus meer. 
Heel veel leerlingen uit Landgraaf kiezen voor Eijkhagen en tevens steeds meer leerlingen 
uit Heerlen. 

- In de zomervakantie zijn de vacatures ingevuld. Wel is er van de week een griepgolf 
geweest en dit was wel erg vroeg in het schooljaar. 

b) Ouders: - 
c) Leerlingen: - 
d) PMR: - 
e) GMR:  

- Begroting is besproken, oogt financieel gezond 
- Leerlingaantal SVOPL is 60 leerlingen minder, is dus een minimale vermindering 
- Notulen GMR worden via secretaris aan de mr leden verstuurd. Mochten er dan vragen zijn, 

dan kunnen deze gesteld worden. 
- Van elke school gaat één docent en één leerling naar de GMR. Op dit moment is er nog een 

leerling nodig. 
f) Arbo: 

- Twee weken geleden was er een aangekondigde ontruimingsoefening. Binnen 5 minuten 
was iedereen buiten. Dit was bij de onaangekondigde ontruimingsoefening ook 5 minuten. 

- Op dit moment wordt het BHV-plan en het ontruimingsplan herschreven door de 
preventiemedewerker Bellen 

- Veiligheidplan: iedere medewerker moet aantoonbaar ingelicht zijn (met handtekening) 
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4. Bevorderingsnormen 17-18, ter instemming ligt stuk 04 
De bevorderingsnormen worden elk jaar opnieuw bekeken, dit in verband met eventueel veranderde 
regelgeving of uit praktijk gebleken noodzaak tot wijziging. In deze bevorderingsnormen is een aantal 
zaken vervallen, deze zijn gearceerd. Er is een verandering in de CITO-toetsing: er waren teveel 
metingen, dus de nulmeting is vervangen door de CITO eind groep 8 meting. Het stuk zal per pagina 
worden doorgelopen. 
 
Pag.1: de term “letteradvies” was onduidelijk, zal vervangen worden door “prognose” of 
“ontwikkelperspectief”. Dit zal in het MT nog besproken worden. Is de term “tweede rapport” wel 
geschikt? In SOM staat Rapport 2, dus wellicht beter laten staan. 
Pag. 2: procedure: is er sprake van overleg? Dit hoeft niet fysiek te zijn, term laten staan. 
Pag. 3: tekst is van examentekst overgenomen. Cum laude: “vakken” toevoegen aan het einde van 
regel 1. “Niet afgerond” blijft staan. 
Pag. 4:  

- 1e alinea: definitie eerste zes zinnen is hetzelfde als op pagina 3 bij bepalingen. Uit elkaar 
halen verschillende thema’s: Overhoring/mondelinge beurt, rapportvergadering en 
revisievergadering.  

- 2e alinea: waar staat de definitie van “wat is rapportcijfer?”, voorstel om bepalingen en 
definities samen te voegen onder definities en toelichting rapportcijfer. 

- 3e alinea: “het” in de 1e regel moet “de” zijn. 
- 5e alinea: “bevorderingslijn” kan weg. 

Pag. 5: CITO wordt iets afgezwakt door percentielscore te verlagen, als een leerling percentielscore 
niet heeft gehaald, is de leerling een bespreekgeval. Naast percentielscore spelen ook andere zaken 
een rol bij bevordering. Percentielscore blijft er wel staan, zodat hij steviger gepositioneerd staat. 
Pag. 6: zijn de laatste 3 streepjes niet steeds een herhaling? Het is handiger als ze er steeds bij staan, 
aangezien mensen vaak maar naar één laag kijken. 
Pag. 7:  

- Is het First Certificate English hetzelfde als Junior Certificate English? Moet bekeken worden. 
- Parents Council: komt iets anders voor IB-programma, heeft niets met normen te maken. 

Pag. 9: afronding van combinatiecijfer volgt de richtlijnen van het eindexamen (slaag/zakregeling). 
Pag. 11: aanpassing zoals van slaag/zakregeling vereist. 
De kantlijn van een halve centimeter is wel erg krap. 
 
De mr zal nu niet stemmen over de bevorderingsnormen, omdat er nog teveel wijzigingen zijn. De 
bevorderingsnormen komen op de volgende vergadering terug ter instemming. 
 
 
5. Schoolgids 17-18 
Toelichting: de schoolgids is een levend stuk, dat elk jaar bekeken wordt. De vraag is of er nog 
aanpassingen nodig zijn. Het is een wettelijk document, dat in de zomervakantie wordt aangepast, het 
is dan in de mr al aan de orde geweest. Het moet wel elk jaar goedgekeurd worden, ook al kunnen er 
dan nog wijzigingen worden gedaan. De mr wordt gevraagd ernaar te kijken en dan kan de schoolgids 
17-18 volgende vergadering besproken worden en ter goedkeuring voorgelegd worden. 
 
 
6. Rondvraag 
* Dhr. Erens geeft aan dat de nieuwe wifi vandaag niet werkte. Dit klopt, aangezien er een storing bij 
de hele SVOPL was. De wifi is een stichtingsbreed gebeuren en het werkt nog niet optimaal. Als er 
vernieuwd of ververst moet worden, zal dit op de site staan. De bedoeling is dat het vanaf Pasen 
helemaal functioneert. 
* Dhr. Hommen wijst op een publicatie van de AOB: “Rechten en plichten van ouders, leerlingen en 
leraren in de school 2017”. 
* Mw. Zehouani geeft aan dat zij van een aantal leerlingen had begrepen, dat het studie-uur (tussen 
toetsen) in de toetsweken wordt gemist. Vanwege de onderwijstijd zijn deze studie-uren ingevoerd, 
zijn nu niet meer nodig en toentertijd door leerlingen als niet nodig ervaren. Er kan geïnventariseerd 
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worden of de wens er nu wel is. Wellicht is het een optie om een langere pauze tussen de toetsen in 
te lassen, zodat leerlingen kunnen pauzeren of leren. 
 
 
7. Sluiting en vervolgafspraak 
Dhr. Hendriks sluit de vergadering en dankt voor de aandacht. Volgende vergadering: dinsdag 31 
oktober om 19.00 uur. 
 


