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MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Donderdag 23 april 2015, 19.30 uur 

 
Voorzitter: Jos Verstappen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Dan van der Poel 

 
Aanwezig: 

 
Laura van der Leek (leerling), Etienne van de Kar (leerling), Noah Janssen (leerling), 
Marcel Maessen (ouder), Ger Van der Leek (ouder), Albert Nuss (CD), Raymond 
Verjans (CD), Danny Hermans (CD), Dan van der Poel (OP), Bon Thomassen (OP), 
Jos Schreinemachers (OP), John Dircks (OP), Jos Houben (OP) en Jos Verstappen 
(OP) 

 
Afwezig:  

 
Manon van Kempen (leerling), Hugo van Ool (ouder), Math Mestrom (OOP), Bert 
Zeelen (OP) en Silvia Hendriks (ouder) 

 
Actiepunten:  

 

 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het vierde MR- overleg van het schooljaar 2014/ 2015.  
 
2. Mededelingen  
 

 Albert Nuss: op dinsdag 19 mei is een bijeenkomst van ondernemers van “De Berk” op 
school om nader tot elkaar te komen. Iedereen is van harte uitgenodigd! Het voornemen is 
om deze bijeenkomst te organiseren in de techniekhal van het VMBO, aanvang 20:00. 

 Uitslag PMR- verkiezingen 
Jos Schreinemachers (OP) en Bon Thomassen (OP) gaan de PMR verlaten. Richard 
Laurense (OP) en Wil Wolfs (OOP) komen de PMR versterken. John Dircks (OP) en Jos 
Houben (OP) zijn herkozen. 

 Lidmaatschap GMR 
Jos Verstappen gaat de functie van Jos Schreinemachers in de GMR overnemen. 

 Extra MR- overleg inplannen 
Dit wordt donderdag 18 juni 2015 om 19:30. 

 
3. Notulen 11 februari 2015   
 
Na enkele aanpassingen / aanvullingen worden deze goedgekeurd en zullen onder het personeel 
verspreid worden. 
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4. Lijst met actiepunten  
 

 De leerlingverkiezingen zullen zo snel mogelijk worden opgepakt. 

 Op 12 mei is er om 15:30 een vergadering in C53 over de KWT-uren. Er is een enquête 
uitgezet onder leerlingen en docenten. Daaruit blijkt onder andere dat de KWT-uren krijgen 
het cijfer 7,5. Nadere toelichting volgt tijdens voornoemde vergadering. 

 
 
5. Vakantieregeling 2015- 2016 (instemming) 
 
17 september 2015: Scholingsdag voor het voltallige SOML-personeel en wordt als zodanig 
opgenomen in de jaaragenda.  
 
 
6. Ouderbijdrage (advies)  
 
Het belangrijkste punt uit de vergadering van de ouderraad is dat de vrijwillige ouderbijdrage, 
momenteel 85 euro, blijft gehandhaafd. De kosten voor Magister en It’s Learning worden uit de 
vrijwillige ouderbijdrage gehaald.  
 
Er is een document beschikbaar dat volledig transparant is. Hierin wordt verantwoord hoe de 
ouderbijdrage besteed wordt. 
 
Over de leerjaren genomen bedraagt de ouderbijdrage 85 euro. In het ene leerjaar zijn er 
misschien wat meer kosten, in een ander leerjaar wat minder. Dit zorgt voor een balans en 
uiteindelijk resulteert dit in de vastgestelde 85 euro. 
 
Op de website van de school is onder het kopje “ouders” een document te vinden (bij “vrijwillige 
ouderbijdrage”) waar de bedragen per leerjaar genoemd worden. 
 
7. Schoolmanagementstatuut (advies) 
 
Doel van dit statuut is om helderheid te verschaffen wie precies welke taak / taken doet en  wie 
welke verantwoordelijkheden heeft. Zo hoort de schorsing van een leerling bijvoorbeeld thuis bij 
een teamleider. Dit wil niet zeggen dat voorheen niet duidelijk zou zijn wie welke taak / taken 
deed, maar nu ligt het vast op papier. 
 
8. Protocollen (lief & leed/ overlijden/ planning & control) (advies) 
 
Protocol “lief en leed”: hierin wordt beschreven hoe omgegaan wordt met jubilea van personeel, 
pensioen, huwelijk etc. 
 
Protocol “overlijden”: het protocol “overlijden” (dat er nu ligt voor personeel) zal als uitgangspunt 
dienen voor het opstellen van het protocol “overlijden van een leerling”. 
 
Protocol “planning en control”: hierin wordt beschreven welke activiteiten de schoolleiding op enig 
moment onderneemt / gaat ondernemen. Met name handig voor de PMR en ouders / leerlingen, 
zodat men weet, wat de schooleiding plant / gepland heeft / gaat plannen. 
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9. PTA eindexamenklas (extra agendapunt) 
 
Het moet voor leerlingen in de eindexamenklas duidelijk zijn, wat te doen indien een docent ziek 
wordt. Wie is in die periode verantwoordelijk voor de toetsen / gemiste toetsen etc. Is dat de 
vervanger / vervangster of blijft dat de docent? Wie is voor de leerlingen het aanspreekpunt indien 
de docent gedeeltelijk terugkomt? Blijft de verantwoordelijkheid dan bij de vervanger / 
vervangster? Dit alles moet voor leerlingen en ouders duidelijk zijn en deze punten zijn door de 
schoolleiding opgepakt en inmiddels afgehandeld. Het PTA kan in dergelijke gevallen worden 
aangepast (persoonlijk PTA). De verantwoordelijkheid ligt bij de teamleider. Leerlingen en ouders 
zullen worden geïnformeerd. 
 
10. Rondvraag  
 
Er wordt extra aandacht gevraagd voor de opzet van het PTA in de examenklassen. Het is 
belangrijk dat ieder vak ruimschoots op tijd start met de examenvoorbereiding. Ook in het traject 
naar het examen is het goed om vaker examenopgaven te oefenen. Hierdoor weten leerlingen 
wat ze kunnen verwachten en gaan ze beter voorbereid naar het examen (een goed voorbeeld is 
scheikunde, waar veel aandacht gedurende de jaren aan het examen wordt besteed. . De CD 
pakt dit punt op en zal dit met de secties en de teamleiders bespreken. 
 
Kan de uitnodiging voor de ouderavond (die nu via een brief met antwoordstrookje wordt 
verspreid) niet digitaal worden ingevuld? Een idee zou kunnen zijn om aan het begin van het 
schooljaar door de mentoren de e-mailadressen van alle ouders te verzamelen, zodat met de 
ouders contact kan worden opgenomen. 
 
Waarom is de examenstunt niet doorgegaan? Het plan was om te gaan kamperen op het 
sportveld van de school. De schoolleiding antwoordt dat dit tijdig had moeten worden besproken: 
politie moet gewaarschuwd worden, omwonenden moeten worden geïnformeerd, er moet een 
vergunning worden aangevraagd etc. Steeds is en blijft de vraag of de schoolleiding de 
verantwoordelijkheid kan nemen (en ook waarmaken). Om onder andere deze redenen was het 
niet mogelijk / verantwoord om deze stunt te doen. 
 
Sluiting 21:10 uur 
 


