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Notulen vergadering voltallige MR 5 februari 2019 
 

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

Aanwezig directie: Jos 
Afwezig met kennisgeving: M. Zehouani, J. Seo (notuliste) 

 
1. Welkom door voorzitter Martijn Hendriks. Eventuele aanpassingen agenda.  
Geen aanpassingen op de agenda.  
 
2. Vaststellen notulen vergadering 04-12-2018, stuk 42 

• Pag. 1: er is nog geen hoofd BHV’ers bekend. 
• Pag. 1: het rapport van de onderwijsinspectie is er nog niet. 
• Pag. 1: Loes zal de voorzitter van de leerlingenraad vragen voor een nieuwe vergadering 

mbt het organiseren van een milieuweek of dagen. Zij zal Marian Curfs inlichten.  
• Pag. 2: Het MR-reglement en het huishoudelijk reglement zijn onder voorbehoud 

geaccordeerd.  
• Pag. 2: De oudergeleding is akkoord gegaan met het stuk over de leerlingdevices.  

 
3. Mededelingen  

1. Directie: 
• De open dag is goed bezocht. Het aantal bezoekers is ongeveer gelijk aan dat van 

vorig jaar.  
• Leerlingen die mee willen doen aan de demonstratie/ staking voor het milieu, 

krijgen toestemming van de directie. Er wordt alleen geen ruchtbaarheid aan 
gegeven. Er moet wel een verzoek tot verlof worden ingediend.  

• Op 15 maart is er een algehele staking binnen het onderwijs in Nederland. De 
stichting gaat eerst onderzoeken hoe groot het animo is onder het personeel.  

2. Ouders: 
- 

3. Leerlingen: 
- 

4. PMR: 
• De 25-24 maatregel zou een werkdruk verlichtende maatregel moeten zijn. Er komt 

echter geen geld bij vanuit het ministerie. Er wordt nu eerst geïnventariseerd 
binnen de stichting (GMR), samen met de bonden, hoe hiermee om te gaan.  

5. GMR: 
• Leden van de MR hebben de laatste geaccordeerde notulen van de GMR 

ontvangen.  
6. Arbo: 

• Graag een nieuw hoofd BHV.  
 

4. MR reglement en huishoudelijk reglement, stukken 45- 46  
Deze kunnen nu nog niet formeel geaccordeerd worden.  
Artikel 5, lid 3 moet eruit.  
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5. Rondvraag 
Geen opmerkingen.  
De volgende vergadering staat voor 16 april.  

 
 
 


