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27 juni 2017     Nr. 17-18, 01 
 
Notulen vergadering voltallige MR 27 juni 2017 
 

Aanwezig MR:  M. Hendriks, C. Wiesen, T. Erens, J. Haex, R. Hommen,  
B. Meijs, E. Mommers, R. Roeleven, L. Wullenweber 

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

P. Bellen, L. Kroonen,F. Cremers 
 

 
 
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 30-05-2017, stuk 57 

• Pag. 1: - 
• Pag. 2: - 
• Pag. 3: naar aanleiding van hoge temperaturen: l.o.-docenten zouden extra maatregelen 

hebben getroffen. Leerlingen gaven aan dat dit niet klopte. De directie geeft aan dat dit na de 
1e warme dag wel het geval was. Desondanks neemt de directie het mee en bespreekt het 
nog eens met de sectie l.o. 

 
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
 
3. Mededelingen 
a) Directie: - 
b) Ouders: - 
c) Leerlingen: - 
d) PMR: komt nog ter sprake. 
e) GMR: notulen volgen nog. 
f) Arbo: NEN 1340, controle materialen, is geweest. 

 
 
4. Examenreglement, stuk 58 
Toelichting: de opmerkingen van de vorige keer zijn in het stuk verwerkt. 
 
Met stuk 58 is unaniem ingestemd. 
 
 
5. Leerlingenstatuut, stuk 59 
Toelichting: de verwijzing naar de leefregels wordt integraal in het leerlingenstatuut gezet. 
Opmerkingen: 

• Op pagina 1 staat 2018/19? Het geldt voor twee kalenderjaren. Is het niet handiger als het 
voor twee schooljaren geldt vanaf augustus 2017, dus voor schooljaar 2017/18 en 2018/19. 
Ja, dit wordt gewijzigd. 

• Krijgt de mr toelichting omtrent incidenten? De directie geeft aan dat dit nu niet gebruikelijk is, 
wel gaat er een toelichting naar de inspectie. De gegevens zijn er wel, namelijk door de 
monitoring veiligheid via de tevredenheidenquêtes. Daar zou wel informatie uitgehaald kunnen 
worden, die eventueel in de mr besproken kan worden. Daarbij kan dan bekeken worden of 
beleidsstukken ook in de praktijk werken. Bij de protocollen is dit wellicht erg interessant. De 
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incidenten gaan naar de inspectie op bestuursniveau. Bij hoge aantallen kan het zijn dat ze 
gespecificeerd worden per locatie. 

 
Met stuk 59 is unaniem ingestemd. 
 
 
6. Lessentabel, stuk 60 
Toelichting directie: vorig jaar is een aantal zaken in de lessentabel gewijzigd. Er zou bekeken worden 
of dit gecontinueerd zou worden. Het ging daarbij om de volgende zaken: 

• De klassieke talen kregen een extra lesuur, dit zal gecontinueerd worden. Dit lesuur wordt 
terugverdiend door minder groepen, waardoor er minder uren nodig zijn. 

• Bij de kunstvakken hebben de bovenbouwklassen en de examenklassen samen praktijk, zo is 
er ruimte voor een extra theorie-uur in het examenjaar. 

• De tijdelijke uitbreiding van 2 naar 3 uren bij Engels en Frans op VWO 6 wordt definitief. 
• Wiskunde D zal extern, online, aangeboden worden. Er zal wel nog een docent volledig als 

backup mee lopen. Dit wordt een pilot voor VWO 4. 
• Voor HACO worden docenten gefaciliteerd, budget is aangevraagd en zal ook worden 

toegekend. 
Opmerkingen: 

• Zal HACO gecombineerd worden met profielwerkstuk? De directie geeft aan dat dit nu nog 
niet zal gaan, maar dat dit in de toekomst wel mogelijk is. 

 
Met stuk 60 is unaniem ingestemd. 
 
 
7. Regeling vrijwillige ouderbijdrage, stukken 63 en 64 
Toelichting: vorig jaar mei is het online-betaalsysteem uitgeprobeerd. Er werd gewerkt met 
IDEAL/incasso, de mensen kregen meteen een factuur. Er was wel een klein probleem dat de 
bedragen niet werden aangepast, maar dat is verholpen. 
Opmerkingen: 

• Bij betaling voor een tweede kind was soms onduidelijk welke betalingen wel of niet moesten 
worden gedaan. De directie geeft aan dat dit vorig jaar het geval was, maar dat dit nu is 
aangepast. De directie wil ook dit jaar nog eens goed in de gaten houden, hoe het 
onlinesysteem werkt. 

 
Met de stukken 63 en 64 is unaniem ingestemd. 
 
 
8. Formatieplanning 
Toelichting over formatieplanning door dhr. Curfs: 
De svopl maakt het grote formatieplan. De formatieruimte wordt verdeeld op basis van aantal 
leerlingen. Er volgt een uitleg over de verdeling fte over OP, OOP en Directie. Nu is het zo dat een 
gedeelte van de fte voor Directie overgeheveld wordt naar OOP. Aantal zaken die op deze locatie 
extra geregeld zijn: splitsing klassen, faciliteren mentoren en afdelingsleiders, extra lessen creëren 
boven basis lessentabel. Op dit moment wordt er gewerkt aan roostertechnische splitsingen van 
clusters, dit wordt bekostigd met het extra dat er aan fte is. 
Voor onze locatie is het gunstig dat er dit jaar sprake is van uitbreiding in plaats van de verwachte 
krimp. Wij ontvangen dus bijna hetzelfde aantal fte, dit is bij veel andere locaties niet het geval. De 
svopl houdt wel geld bovenschools in voor bepaalde risico-voorzieningen. 
De vaststelling van het formatieplan gebeurt op bestuursniveau en als het dan bij de mr in februari 
besproken zou moeten worden, is er vaak nog niet bekend welke middelen er vanuit het CvB komen. 
De directie vindt het daarom praktisch de mr steeds tussendoor te informeren over de stand van 
zaken. Na de vakantie komt het dan in zijn uiteindelijke vorm terug op de agenda en kan er 
instemming plaatsvinden. Als de mr zich aan de data zou houden, die ervoor staan, dan zou het stuk 
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vanwege de wijzigingen steeds opnieuw bekeken moeten worden. Er kan wel eerder over de 
prioriteiten in het beleid met de mr gesproken worden.  
Alles in het budget wordt in het jaar ingezet. Iedereen komt in het taakbeleid op +1, zodat er nog werk 
verricht kan worden. Kleinere getallen worden meegenomen naar het volgende jaar. 
 
Opmerkingen: 

• In de tabel staan verschillende aantallen van leerlingen. Dit klopt, want er is iets niet 
meegewijzigd, kan soms ook verschillend zijn door VAVO-leerlingen, die geen mentor krijgen 
en daardoor in bepaalde gevallen niet meegeteld worden.  

• Hoe is het functiewaarderingssysteem bij het OOP? Alle onderdelen hebben een eigen 
waardering. Er zijn bepaalde schalen voor bepaalde functies, deze zijn gefinetuned door 
svopl. Volgende keer zal deze functiewaardering bekeken worden.Afdelingsleiders vallen niet 
onder OOP, maar onder OP. Van de 71 fte, vallen 10 fte onder taken als afdelingsleiding, 
sectiehoofd, mentor.  

 
 
9. Rondvraag 
* Dhr. Erens geeft aan dat leerlingen voor de culturele activiteiten een vergoeding van € 10 zouden 
krijgen, maar niet hebben gehad. De directie geeft aan dat een gedeelte ervan voor centrale 
activiteiten is gebruikt, maar zal daar verder navraag naar doen. 
* Dhr. Wullenweber vraagt of er voor de vakantie bij leerlingen navraag wordt gedaan of zij eventueel 
zitting willen nemen in de mr? Dat zal gebeuren. 
 
 
10. Sluiting en vervolgafspraak 
Dhr. Hendriks sluit de vergadering en dankt voor de aandacht. Volgende vergadering: dinsdag 26 
september om 19.00 uur. 
 


