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3 april 2018     Nr. 17-18 , 30 
 
Notulen vergadering voltallige MR 3 april 2018 
 

Aanwezig MR:  M. Hendriks, C. Wiesen, K. Adema, P. Bellen, T. Erens,  
J. Haex, B. Meijs,  L. Wullenweber,  

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

L. Cremers, R. Hommen, E. Mommers, M. Zehouani 
 

 
 
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 31-10-2017, stuk 16 

 Pag. 1: - 

 Pag. 2: naar aanleiding van punt 4a: er is nog niets gewijzigd. Wel enkele opmerkingen: de 
functie van Daan Schoenmakers als ondersteuner bestaat formeel niet. Wellicht een idee om 
het bij de namenlijst MT-Leden erbij te zetten. Het onderwijsaanbod staat bij 
Internationalisering en activiteiten. Typefout: “econonasium” moet “econasium” zijn. De 
gebruikte links werken. Het idee van de contactouders staat er inderdaad nog niet in. 
 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
 
3. Mededelingen 
a) Directie: - 
b) Ouders: - 
c) Leerlingen: er staan op laag 2 twee kapstokken met de haken op ooghoogte, is wel gevaarlijk. De 

directie geeft aan dat de kapstokken weggehaald worden en naar de opslag gaan. 
d) PMR: er is geconstateerd dat veel leerlingen zich in de pauze in de gangen ophouden, ook 

voordat er leswisselingen zijn. Dit brengt veel onrust met zich mee. De directie neemt deze 
opmerking mee. 

e) GMR: wat betreft de nieuw te vormen GMR: op dit moment zitten er in de GMR ook twee 
toehoorders met spreekrecht, maar zonder stemrecht (van Holz en Thermen). Nu wordt de GMR 
tegen het licht gehouden. Sommige begrippen van WMS zijn soms niet zo duidelijk, vandaar dat 
er advies wordt ingewonnen bij Prof. Huisman (Erasmus Universiteit) en bij mw. Boersma 
(juriste). De voorgestelde opzet: 8 scholen van SVOPL, van elke school wordt 1 personeelslid en 
1 leerling/ouder (steeds in GMR 4+4) afgevaardigd, ingang regeling vanaf volgend jaar. Er is nu 
een MR op deze locatie, op Brandenberg en op Holz, maar het brinnummer is van Eijkhagen. 
Hoe zit het dan juridisch met de drie Mr’s? Waarschijnlijk zullen deze MR’s in de toekomst 
deelraden zijn, die echter niet bij elkaar hoeven te komen. 

f) Arbo: 
- Enquête personeel RI&E: in het kader van de RI&E is er een tevredenheidsenquête uitgezet 

voor alle personeel van SVOPL met betrekking tot Arbo en Welzijn. Resultaten zijn nog niet 
bekend omdat de enquête op dit moment nog loopt. Wordt vervolgd. 

- EBI-keuring / periodieke inspectie (PI): In Nederland geldt een keuringsplicht voor 
stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kilowatt. Minimaal om de twee en 
maximaal om de vier jaar vindt een herinspectie plaats, de zogenaamde ‘Periodieke 
Inspectie’ (PI). Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de normen. Bij 
ons heeft deze herinspectie recentelijk plaatsgevonden. Tijdens deze inspectie zijn geen 
zaken aan het licht gekomen die een acute actie vereisen. Wel geldt als opmerking dat er 
achterstallig onderhoud is. Het onderhoud is inmiddels al bij een andere firma 
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ondergebracht, en deze zal ervoor zorgen dat het achterstallig onderhoud zo snel mogelijk 
wordt weggewerkt. Het officiële keuringsrapport volgt later. 
 

4. Transitieplan en verantwoording onderwijstijd, stuk 26 
Dit onderwerp wordt jaarlijks besproken en wordt door de school steeds zelf ingevuld. Er is dus een 
meldingsplicht bij de MR. Het stuk is bijgewerkt en er staat in welke zaken binnen het onderwijs als 
officiële onderwijstijd worden gerekend. Er is niet veel gewijzigd ten aanzien van vorig jaar. In de 
cohorten is er een beetje veranderd in geplande tijd. De gerealiseerde onderwijstijd is soms anders 
door verschillende aanvangstermijnen van de vakantie. 
Opmerkingen: 

 Waarom wordt de onderwijstijd dan niet per kalenderjaar weergegeven? Als de onderwijstijd 
gecombineerd is met de lessentabel, dan geeft weergave in kalenderjaar weinig helderheid. 
Inmiddels kan eigenlijk al niet meer gesproken worden van transitieplan, aangezien de  
situatie nu al drie jaar zo is. Straks zal dit staand beleid worden. Onze school zit boven de 
norm van de onderwijstijd, er is dus een buffer.  

 Wat betreft het 2e tabblad: deze veranderingen hebben te maken met het verschil in begin van 
de vakantie. De inspectie let op de onderwijstijd, de lesdagen zijn indicatief in dit overzicht. 

 Wat betreft het 3e tabblad: ongewijzigd overzicht. 
 

 
5. Ouderbijdrage 2018-2019, ter instemming liggen stukken 24 & 25 
Er zijn geen verhogingen binnen de ouderbijdrage. Dit was niet nodig, aangezien onze school niet te 
maken kreeg met krimp. Oudergeleding zal moeten instemmen met de regeling, zodat deze kan 
ingaan. WIS-collect werkt heel goed, meer dan 95% van de ouders heeft betaald. De betaalregelingen 
werken ook (st. Leergeld bepaalt, wie ervoor in aanmerking komt). 
 
Met de stukken 24 & 25 is unaniem ingestemd. 
 
 
6. Aanmeldingen brugklassen en ontwikkeling marktaandeel per basisschool, stuk 23 
Er zijn op dit moment 297 aanmeldingen. Het is een bijzondere situatie dat onze school groeit (als 
enige in Limburg). In de tabellen staan de gemiddelde percentages over drie jaren. 
Opmerkingen: 

 Wat is het niveau van de leerlingen, die zich hebben aangemeld? Er is de verwachting dat het 
niveau dat nu is aangegeven iets omhoog schuift door de CITO-uitslag over een maand. 
Daarom zijn er nu meer leerlingen met een lager niveau. De verdeling kan nog aangepast 
worden. De afgelopen 5 jaar is de verdeling van de niveaus zoals het is. Er is groei in vmbo-
t/havo advies. 

 Waarom zijn er niet zoveel leerlingen uit Brunssum? Er is een slechte OV-verbinding. 

 Welke leerlingen uit Landgraaf komen niet? Leerlingen die naar het Technasium willen of 
TTO-Havo willen doen. Onze school kent relatief weinig VWO-leerlingen. Er wordt gestreefd 
naar 80/90 leerlingen per leerjaar. 

 
7. Schoolplanvoorbereiding 2018-2022 
Vanuit het CvB moet er een meerjaren-strategie-nota zijn, dit is voor ons niet helemaal nieuw. Zes jaar 
geleden moest men uit het dal komen, nu is het belangrijk de kwaliteit te waarborgen. Eerst wordt er in 
de afdelingen een evaluatie gehouden. Om een nieuw schoolplan op te stellen, zullen de 
wensen/ideeën/inzichten opgehaald worden, dan wordt het plan gemaakt. Daar zal tijd voor nodig zijn. 
Het schoolplan moet in 2019 vastgesteld worden. Op school zijn mensen bezig met 
onderwijsontwikkeling, waarbij men heel realistisch te werk gaat. 
 
8. Visitatietraject SVOPL 
Vanuit het CvB is het Plan Collegiale Visitatie gekomen, hierbij gaan op afdelingsniveau docenten 
visiteren. Het gaat hierbij om zelfevaluatie, waarbij een leervraag wordt gesteld. De afdelingen van de 
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andere scholen kijken mee en houden de afdeling in kwestie een spiegel voor door feedback op de 
leervraag te geven. De opzet van dit plan is het van elkaar leren. 
Opmerkingen: 

 Waaruit bestaat de ontwikkelgroep? Er is een voorbereidingsgroep samengesteld uit 
afgevaardigden van de verschillende scholen. De aftrap wordt gedaan door een scholing voor 
alle afdelingsleiders in juni. De groep die gaat visiteren, krijgt ook scholing. 

 In de GMR is hierover niet gesproken, zijn er geen stukken van? Dhr. Van Eyk maakt deel uit 
van de voorbereidingsgroep. Als er stukken zijn, dan zal de MR deze via hem krijgen. 

 Waaruit bestaat de scholing voor de docenten? Deze bestaat uit een training van één dag, er 
is geen aparte facilitering, wel worden de docenten vrij geroosterd. Het traject wordt begeleid 
door een externe. Het is de bedoeling dat er vooral veel gedaan wordt. 

 
9. Update Contactouders 
Het blijkt moeilijk om ouders voor de contactouders te krijgen. Bij 1/3 van de klassen is dit wel gelukt 
en met deze groep is begonnen. De eerste ronde is geweest, het ging voornamelijk over 
communicatie. De bedoeling is de ouders concreter te betrekken bij de evaluatie. Er wordt gepoogd 
om ook in de andere klassen ouders bereid te vinden om als contactouder te fungeren. Belangrijk is 
dat er een opbouwend kritische sfeer heerst, waarbij geen detailzaken worden besproken. 
 
10. Rondvraag 
Er is niemand voor de rondvraag. 
 
 
7. Sluiting en vervolgafspraak 
Dhr. Hendriks sluit de vergadering en dankt voor de aandacht. Volgende vergadering: dinsdag 29 mei 
om 19.00 uur. 
 


