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MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Donderdag 18 juni 2015, 19.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Laura van der Leek (leerling), Manon van Kempen (leerling), Marcel Maessen (ouder), 
Silvia Hendriks (ouder), Ger Van der Leek (ouder), Raymond Verjans (CD), Danny 
Hermans (CD), Bon Thomassen (OP), Jos Schreinemachers (OP), Bert Zeelen (OP), 
Richard Laurense (OP), John Dircks (OP) en Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
Hugo van Ool (ouder), Math Mestrom (OOP), Dan van der Poel (OP), Albert Nuss 
(CD), Noah Janssen (leerling), Etienne van de Kar (leerling) en Jos Houben (OP) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. Schooljaarplan 2015/ 2016 wordt het volgende MR- overleg wederom geagendeerd. 
2. KWT op havo/ vwo is positief geëvalueerd en wordt gecontinueerd.  

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het vijfde MR- overleg van het schooljaar 2014/ 2015. De 
geslaagde leerlingen worden gefeliciteerd voor het behalen van hun diploma’s en Richard 
Laurense wordt welkom geheten. Hij is vanaf komend schooljaar lid van de MR.  
 
2. Mededelingen  

 Leerlingen geven aan dat er onduidelijkheid is over het wel of niet bellen door de mentor 
wanneer je geslaagd bent. Momenteel is de afspraak dat je voor 16.00 uur (vmbo) en 
17.00 uur (havo/ vwo) gebeld wordt wanneer je gezakt bent. Sommige mentoren bellen 
ook voor dat tijdstip om hun mentorleerlingen te feliciteren. Dit zorgt voor onduidelijkheid. 
Mentoren mogen niet meer bellen voor het afgesproken tijdstip om hun leerlingen te 
feliciteren.  

 Minder leerlingen nemen deel aan de MEP omdat er onduidelijkheden zijn over het inhalen 
van gemiste werken. 

 Er hebben zich 16 kandidaten gemeld voor de 4 vacatures in de leerlingengeleding van de 
MR. Nog voor de zomervakantie worden de verkiezingen afgerond. Iedere leerling die op 
school staat ingeschreven mag één stem uitbrengen. Het resultaat van de verkiezingen 
levert minimaal één leerling van de het vmbo en minimaal één leerling van de havo/ vwo 
op voor de leerlingengeleding. 

 De ondernemers bijeenkomst van de Berk op 19 mei 2015 is helaas niet doorgegaan 
wegens te weinig aanmeldingen. 

 
3. Notulen 23 april 2015   
De notulen zijn na enkele aanpassingen goedgekeurd en worden gepubliceerd.  
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4. Schooljaarplan 2015/ 2016 
Het schooljaarplan 2015/ 2016 is de kapstok waaronder meerdere bijlagen worden gehangen. De 
bijlagen zijn financiën, onderwijsresultaten, personeelsbeleid, 6 teamplannen, verbeterplannen 
nav de inspectiebezoeken en een werkschema van de CD. 
De teamplannen zijn door de teams zelf opgesteld binnen 3 voorgedragen hoofdstukken 
(profilering, passend onderwijs en persoonlijk leren). Ze worden ieder kwartaal geëvalueerd. 
De behaalde onderwijsresultaten op 2, 3 en 4 vwo en de kwt- uren moeten goed in beeld worden 
gebracht om eventuele problemen bij het eindexamen voor te zijn. De terugkoppeling vanuit de 
vervolgopleidingen zijn over het algemeen positief. 
Het laatste MR- overleg van dit schooljaar wordt het schooljaarplan 2015/ 2016 wederom 
geagendeerd. De personeelsgeleding heeft nog niet separaat met de CD het schooljaarplan 
kunnen bespreken en kan daarom nog geen instemming verlenen. 
 
5. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) 
De RIE wordt ter info aan de MR voorgelegd.  
Er komen enkele aandachtspunten uit voort die binnen de school worden opgepakt. Er staan 
meerdere belangrijke zaken in de RIE, zoals de keuring van machines in de techniekhal, maar 
ook minder belangrijke zaken die af en toe als overdreven worden ervaren.  
 
6. Evaluatie KWT h/v 
Er zijn enquêtes gehouden onder en interviews gehouden met zowel de leerlingen als de 
docenten. Daarnaast is de CD in gesprek gegaan met de leerlingenraad. 
De resultaten hiervan zijn over het algemeen positief. De ingezette lijn wordt doorgetrokken. 
Leerlingen hebben ook het liefst 2 uur kwt per week, zoals het nu wordt aangeboden. 
Verder valt op dat op het vwo meer vraag is voor excelleren/ talenttijd.  
 
7. Rondvraag  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag 
 
Sluiting 20:45 uur 
 


