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4 december 2018     Nr. 18-19 , 42 
 
Notulen vergadering voltallige MR 4 december 2018 
 

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

Aanwezig directie: J. van Eyk, H. Curfs 
Afwezigmet 
kennisgeving: 

B. Meijs 
 

 
 
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 18-09-2018, stuk 28 

• Pag. 1: - 
• Pag. 2: typefout bij agendapunt nummer 4 “Ober” moet “Over” zijn. 
• Pag. 2: Is er al iets bekend over een nieuw hoofd BHV’ers? Nee, nog niet bekend. 
• Pag. 3:  naar aanleiding van mr-stukken op site: ze staan er op. 

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

• Inspectiebezoek: er heeft een inspectiebezoek plaatsgevonden. De directie heeft de 
directe terugkoppeling gehad en deze was ronduit positief. Helaas is er nog geen 
schriftelijke weergave gekomen. Er is nu een rapport op stichtingsniveau, waarvan ons 
bezoek een onderdeel is. Er wordt gehoopt dat het stuk er tot aan de kerst zal zijn, maar 
waarschijnlijk wordt dit niet gehaald. De methode bij dit inspectiebezoek was mede-
adviserend, maar er werd toch gewerkt met een afvinklijst met “niet in orde”, dit was bij 
ons echter niet het geval. Zodra het rapport binnen is, zal het bij de mr-vergadering aan 
de orde komen. Het rapport op stichtingsniveau zal bij de gmr aan de orde komen.  

• Kluisjes-controle: twee weken geleden heeft een kluisjes-controle plaatsgevonden 
(random). Deze is positief geweest. Er wordt gevraagd of scooters ook gecontroleerd 
mogen worden. Nee dat is niet mogelijk, aangezien kluisjes eigendom van de school zijn 
en scooters niet. Als er sprake is van een verdenking, dan kan de politie dit natuurlijk wel 
doen. 

b) Ouders:- 
c) Leerlingen: 

• Leerlingen vinden het erg druk op school: de leerlingen zitten in de gangen op de grond. 
Vervelend dat de Martinzaal gesloten is voor de leerlingen bij internationaliserings-
activiteiten, terwijl deze ook plaats hadden kunnen vinden in een andere ruimte, zoals het 
OLC, dat op dat moment vrij was. Er wordt naar gekeken. 

• Vanuit de leerlingenraad is er een idee om een milieuweek of 3 milieudagen te 
organiseren, waarbij oog is voor maatregelen om bijvoorbeeld energie te besparen. Dit 
zou gecombineerd kunnen worden met de klimaatdag, georganiseerd door mw. 
Mingelers. Het beste is dat de leerlingenraad hierover contact opneemt met mw. Curfs. 

d) PMR:- 
e) GMR: Alle vacatures zijn ingevuld en de gmr-notulen zijn verstuurd. 
f) Arbo: Stukken 16 en 17 zijn licht aangepaste versies van de stukken 12 en 13. 
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4. MR reglement en huishoudelijk reglement, stukken 20, 22 
Het reglement heeft al een hele weg afgelegd, binnen de stichting zou er een uniform mr-reglement 
moeten zijn, nu is er een nieuw gmr-reglement en een nieuw mr-reglement. In de gmr en de pmr is er 
over de reglementen gesproken en ook juridische experts hebben ze bekeken. De gmr en de mr’en 
zijn eigenlijk akkoord, behalve één puntje: 

• Artikel 5.3 (pag. 2): waarom sprake van een periode van twee keer? Limiet zou niet nodig zijn. 
Daaruit voortvloeiend zou 5.4 niet meer nodig zijn. De formuleringen komen van WMS. Er zijn 
geen inhoudelijke opmerkingen meer. 

 
Het mr-reglement wordt unaniem geaccordeerd. 
 
Wat betreft het huishoudelijk reglement: Artikel 4: lid 9 hoort er niet te staan (nummering klopt niet). 
 
Het huishoudelijk reglement wordt unaniem geaccordeerd. 
 
 
5. Rooster van aftreden, stuk 38 
Het reglement gaat met terugwerkende kracht in. Het verloop bij ouder- en leerlinggeleding is groter 
dan bij het personeel, hetgeen wel logisch is. Bij het personeel is het dan niet handig om dezelfde 
datum van intreden te nemen, vandaar dat twee personeelsleden een andere intrede-datum hebben. 
De data van dhr. Wullenweber en dhr. Mommers moeten omgekeerd zijn. 
 
Het rooster van aftreden wordt unaniem geaccordeerd. 
 
 
6. Leerlingdevices, stuk 40 
De directie geeft aan dat de school twee jaar geleden advies heeft gehad over ICT in de klas, 
bijvoorbeeld gebruik van IPads en laptops. Toen kwam er een pilot in H2 met laptops, via subsidie 
was het project mogelijk, vooral interessant voor docenten om ervaring op te doen met het gebruik van 
laptops in de klas. Vervolgens is er weer een jaar mee gewerkt met H2, weer met andere docenten. 
Dit jaar wordt ermee gewerkt in een brugklas en deels ook met ander materiaal. SVOPL bekijkt welke 
afspraken er in grote lijnen gemaakt kunnen worden wat betreft ICT (laptops) in school. Ook op onze 
school is er een groep docenten, die bekijkt hoe er een start gemaakt kan worden met laptops in de 
klas. SVOPL geeft de scholen ruimte om een beleid wat betreft laptops op te zetten, bijvoorbeeld wat 
ouders moeten aanschaffen, hoeveel het mag kosten. Zijn er afspraken te maken met leveranciers 
over bepaalde kosten? Hierover is ook gesproken binnen de OAR. Uit navraag bij leerlingen en 
docenten blijkt dat het niet gewenst is om alleen maar met laptops te werken, de boeken zullen dus 
blijven in combinatie met de digitale leermiddelen. Het advies van de OAR is wel dat er voorzieningen 
zijn, mochten er leerlingen zijn die de financiële middelen niet hebben. Die voorziening is er in de vorm 
van Stichting Leergeld. De wens vanuit school is dat er een gespreide betaling mogelijk moet zijn 
(lease-constructie, huurkoopregeling), daarbij moet de laptop ook verzekerd zijn. Dit is mogelijk voor 
ca. € 14,- p/mnd. Na 4 jaar is de laptop dan eigendom. Het is ook mogelijk in één keer te betalen, 
maar dan moeten ouders zelf de verzekering regelen. Aangezien er geen dwang is om een laptop aan 
te schaffen, is er ook een noodoplossing: een leenlaptop kan ’s ochtends opgehaald worden en moet 
dan aan het einde van de dag terug worden gebracht, zolang de voorraad strekt. Er wordt nu gestart 
in de brugklas en tevens in 3/4 H/VWO, zodat de bovenbouw er ook iets aan heeft. In jaar 3/4 mag 
een eigen laptop gebruikt worden (want ouders hebben bij aanmelding van het kind nooit geweten dat 
het kind een laptop nodig zou hebben), maar geadviseerd wordt de aanbevolen laptop o.a. vanwege 
de langere accu-tijd. De directie wil graag de ouders van nieuwe brugklassers in januari/februari 
kunnen informeren over de laptops. In het stuk staat hoe de laptop ingezet gaat worden: 30% 
lesinhoud via laptop. Dit zorgt voor actualiteit, aanvulling op het boek en overzicht over de eigen 
leerontwikkeling.  
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Opmerkingen: 
• Er wordt gevraagd hoe ervoor gezorgd kan worden dat leerlingen niet flauwekullen aan de 

laptop. Docenten lopen in de klas en spreken leerlingen op gedrag aan. Er zijn geen 
blokkades, dus de leerlingen zijn zelf verantwoordelijk. 

• Zijn er aangepaste kluisjes? Ja, die zijn er. 
• Wat gebeurt er als er iets is met een eigen laptop? Dan kan een leenlaptop gehaald worden, 

waarmee leerlingen meteen aan de slag kunnen. 
• Is het WIFI-netwerk groot genoeg? Ja. 
• Is het nodig dat er een peiling komt, of ouders wel bereid zijn een laptop aan te schaffen? Dit 

om te voorkomen dat ouders hun kinderen niet meer aan onze school willen aanmelden. De 
directie denkt dat dit niet nodig is, aangezien er gebruik gemaakt kan worden van een fijne 
huurkoop-regeling, dus er wordt van uit gegaan dat de aanschaf van een laptop niet bepalend 
zal zijn voor het wel of niet aanmelden van het kind. 

• Wat wordt er gedaan als het werken met laptops organisatorisch tegenvalt? Er is met opzet 
besloten niet met alle leerlingen te starten. Bovendien is er een school in Rotterdam bekeken, 
die al met dit systeem werkt en daar werkt het erg goed. 

• Wat gebeurt er als leerlingen een laptop niet meer terugbrengen? Er is een overeenkomst, 
waaraan ze zich moeten houden. Bovendien blijkt uit ervaring in de pilot dat dit goed loopt. 

• De laptops zijn verzekerd, maar als de laptop van een kind stuk gaat door een ander kind, kan 
de ouder van de leerling met de kapotte laptop dan de gegevens van de andere leerling 
krijgen? De directie zal dit bekijken. 

• Hoe gaat het nu verder? Het plan van het werken met laptops is in dit stuk nader toegelicht. Er 
wordt gekeken naar de mogelijkheid om rechtstreeks contact met de uitgever te krijgen voor 
de digitale content en reader, maar op dit moment moet het nog via de boekdistributeur gaan. 
In januari/februari zullen de ouders van de nieuwe brugklassers geïnformeerd worden. De 
bedoeling is dat het plan 1 maart klaar is, ook voor verdere jaren. 

 
 
7. Taakbeleid, stuk 32 
Het bleek dat op stichtings- en schoolniveau het kader- en schoolbeleid niet ze gemakkelijk was terug 
te vinden. Verschillende stukken zijn samengevoegd, zodat er één leesbaar stuk is ontstaan. In de 
pmr is dit stuk al besproken. Dit stuk behoeft geen instemming van de mr, maar er wordt wel melding 
van gemaakt in de mr. Aan een aantal collega’s is gevraagd om hun jaartaak te bekijken en naast het 
taakbeleid te leggen. Zij moesten kijken of er zaken niet kloppen. Dit loopt nog. Vanwege wet- en 
regelgeving kan er nog iets veranderen aan het taakbeleid, maar dit is nu nog niet aan de orde. 
 
 
8. Rondvraag 

• Dhr. Wullenweber geeft aan dat er in de eerste voorzet van de leerlingenbesprekingen 
vergaderingen stonden ingepland tot 16.30 uur. Dit is wel erg laat en kan als werkdruk ervaren 
worden. De directie geeft aan dat de docenten in kwestie dat dan kunnen aangeven door te 
reageren. 

 
 
9. Sluiting en vervolgafspraak 
Dhr. Hendriks sluit de vergadering en dankt voor de aandacht. Volgende vergadering: dinsdag 5 
februari om 19.00 uur. 
 


