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

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

K. Adema 
 

 
 
1. Welkom door voorzitter Martijn Hendriks. Eventuele aanpassingen agenda 
De voorzitter Martijn Hendriks opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een 
aanpassing op de agenda: punt 4a wordt schoolgids. 
 
 
2. Vaststellen notulen vergadering 26-09-2017, stuk 12 

 Pag. 1: - 

 Pag. 2: naar aanleiding van studie-uur: de vraag van de directie is of de wens, het studie-uur 
te laten terugkomen, breed gedragen wordt. Wellicht kan de leerlingenraad dit eens 
inventariseren. 

 Pag. 3: - 
 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
 
3. Mededelingen 
a) Directie: er is door het CvB met de directie-raad gesproken over een nieuw strategisch 

beleidsplan (betreffende onderwijsinhoud en andere acties om zich staande te houden in een 
krimpende situatie). Daaraan wordt het nieuwe schoolplan gekoppeld, wellicht met andere 
accenten. Er wordt nog bekeken, wie daar precies bij betrokken wordt. Ook de mr zal hierin een 
rol spelen. Voordat het concept er is, zal er eerst gebrainstormd worden. Er wordt gevraagd of er 
al gesproken is over concrete acties betreffende eigen profilering of samenwerking met LVO. De 
directie geeft aan dat er op dit moment nog niets over bekend is. 

b) Ouders: er wordt gevraagd of het mogelijk is de stukken eerder te krijgen. Hier zal naar gekeken 
worden. 

c) Leerlingen: er zijn bij de leerlingen veel vragen over de blauwe zone. Er mogen wel schriftelijke 
overhoringen gegeven worden, zolang deze niet te groot zijn. Verder wordt er gevraagd of het 
toetsrooster al bekend is. De directie geeft aan dat het in de loop van volgende week bekend 
wordt. 

d) PMR: - 
e) GMR: de notulen zullen nog komen, maar volgende punten zijn besproken: 

- De seniorenregeling, die op komst is. Deze ziet er positief uit, maar zal nog besproken 
worden met de vakbonden erbij. 

- De medezeggenschapsstructuur zal door een externe organisatie tegen het licht worden 
gehouden. Er zouden binnen de SVOPL 17 organen zijn, maar het is niet duidelijk of al deze 
organen mandaat hebben. Voor onze mr zal er waarschijnlijk niet veel veranderen. Er wordt 
een structuur voorgesteld, die niet volgens WMS is, maar wel praktischer en werkbaarder 
voor scholen is. Wellicht zal dan ook het medezeggenschapsstatuut gewijzigd worden. De 
bekostiging van de scholen zal dan op bestuursniveau gaan en niet meer op BRIN-nummer. 
Als dat het geval is, kan de naam gewijzigd worden naar Eijkhagencollege.  

f) Arbo: 
- Het ontruimingsplan en het BHV-plan staan op de agenda 
- Twee weken geleden was de controle op de brandblusmiddelen 
- De normale controles lopen 
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4. Bevorderingsnormen 17-18, ter instemming ligt stuk 10 
De veranderingen zijn doorgevoerd. Het Certificate is in de PMR besproken, zou nog bekeken 
worden. Dit is nog niet gelukt bij de directie, maar zal nog komen. Bij bepalingen en definities waren 
veel zaken dubbel geregeld, daarvan is een aantal zaken geschrapt. 
 
Met het stuk 10 is unaniem ingestemd. 
 
 
4a. Schoolgids 17-18 
Opmerkingen: 
Bij hoofdstuk 5: organisatie: dhr. Daan Schoenmakers staat niet in zijn functie erbij. 
Bij hoofdstuk 6: verantwoordelijkheid SVOPL: vreemde termen, maar zijn zo overgenomen, dus 
moeten zo blijven. 
Bij hoofdstuk 7: uniek onderwijsaanbod: het econonasium zou hier genoemd kunnen worden en de 
mogelijkheid om certificaten te behalen, zoals Goethe en DELF 
Bij hoofdstuk 13: procedures: bij “te laat” staat “zie leefregels” met link, maar de link doet het niet. Dit 
geldt ook voor de “verwijdering” 
Bij hoofdstuk 18: medezeggenschap: het idee van de contactouders staat er niet in. 
Bij vergelijk van de schoolgids met de site ziet men dat de site niet is aangepast. Dit moet 
overeenkomen. 
 
Met de schoolgids 17-18 is unaniem ingestemd (met verwerking van de opmerkingen). 
 
 
5. Ontruimingsplan en BHV-plan Eijkhagen, stukken 08 en 09 
Toelichting door dhr. Bellen: twee tot drie jaar geleden moesten de preventiemedewerkers de nodige 
documenten opstellen. Elke school had hierbij ook eigen inbreng. Er ontstond één groot stuk, maar dit 
was niet de bedoeling, want er moest aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Er is nu een 
exacte indeling gekomen, waarbij steeds bijlagen horen. Deze worden steeds aangepast. Elke locatie 
heeft in principe dezelfde stukken, maar steeds met een eigen tint per locatie. Uiteindelijk zijn er bij 
ons niet veel zaken gewijzigd. 
Opmerkingen ontruimingsplan: - 
Opmerkingen BHV-plan: waar is dit plan te vinden? Op Sharepoint onder “veiligheid” voor 
medewerkers. 
 
Met de stukken 08 en 09 is unaniem ingestemd. 
 
 
6. Rondvraag 
* Dhr. Hommen geeft aan dat hij de publicatie van de AOB: “Rechten en plichten van ouders, 
leerlingen en leraren in de school 2017” heeft aangeleverd. 
 
 
7. Sluiting en vervolgafspraak 
Dhr. Hendriks sluit de vergadering en dankt voor de aandacht. Volgende vergadering: dinsdag 19 
december om 19.00 uur. 
 


