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MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Donderdag 14 juli 2015, 18.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Manon van Kempen (leerling), Noah Janssen (leerling), Rens Lagerweij (leerling), 
Marijana Jovanovic (leerling), Jason Aldenzee (leerling) Alison Aben (leerling), Marcel 
Maessen (ouder), Silvia Hendriks (ouder), Ger Van der Leek (ouder), Hugo van Ool 
(ouder), Albert Nuss (CD), Raymond Verjans (CD), Danny Hermans (CD), Jos 
Schreinemachers (OP), Bert Zeelen (OP), Richard Laurense (OP), John Dircks (OP), 
Dan van der Poel (OP), en Jos Houben (OP)en Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
Laura van der Leek (leerling), Bon Thomassen (OP), Math Mestrom (OOP), Wil Wolfs 
(OOP) en Etienne van de Kar (leerling) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. De MR geeft haar goedkeuring aan het schoolplan 2015/2016. 
2. De CD onderzoekt hoe leerlingen verzekerd zijn die onder schooltijd het schoolterrein 

verlaten. 
3. De MR geeft haar goedkeuring aan het nieuwe rookbeleid onder de hier beschreven 

voorwaarden. 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het zesde MR- overleg van het schooljaar 2014/ 2015. 
Er is een speciaal woord van welkom aan de nieuwe leden van de leerlingengeleding. Een ieder 
stelt zich kort voor.  
 
2. Mededelingen  

 De verkiezingen voor de leerlingengeleding van de MR zijn afgerond. De MR is zeer 
content met het grote aantal kandidaten, het grote aantal uitgebrachte stemmen, de 
toekomstige vertegenwoordiging van het vmbo en de uiteindelijk gekozen nieuwe leden. 

 Voor komend schooljaar is samen een datum geprikt voor het eerste overleg:  

 Donderdag 24 september 2015, 19.30 uur 
 
3. Notulen 18 juni 2015   
De notulen zijn na enkele aanpassingen goedgekeurd en worden gepubliceerd.  
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4. Schooljaarplan 2015/ 2016 
Het schooljaarplan 2015/ 2016 is reeds behandeld binnen de MR. Inmiddels is het ook 
goedgekeurd door de PMR, onder voorwaarde dat wanneer blijkt dat er duidelijke 
taakverzwarende gevolgen zijn voor het personeel dit eventueel kan worden teruggedraaid.  
Verder zijn de volgende onderwerpen kort besproken: administratieve verwarring op GL en TL op 
twee locaties, de opzet en invulling van de normjaartaak en eventuele toekomstige aanpassingen 
in het lesrooster op vwo. 
De MR geeft haar goedkeuring aan het schoolplan 2015/2016. 
 
5. Transitieplan 
Vanuit de cao zijn alle scholen in Nederland verplicht een transitieplan op te stellen. Hierin worden 
onder andere de onderwijstijd en een systeem voor de normjaartaak opgenomen. Een werkgroep 
heeft op SOML- niveau een eerste opzet gemaakt. Momenteel is dit onderwerp van gesprek in de 
GMR. Komend schooljaar zal het transitieplan op schoolniveau verder worden uitgewerkt. De 
kans bestaat dat het direct invloed heeft op het taakbeleid van het personeel. In dat geval zal er 
een stemming onder het personeel worden gehouden, enkel bij een minimale goedkeuring van 
2/3 kan het transitieplan dan ingevoerd worden. 
 
6. Rookbeleid 
Het huidige rookbeleid is besproken binnen zowel de leerlingenraad als de ouderraad. Beide 
gremia zijn voorstander van een totaal rookverbod voor alle leerlingen. 
De CD komt daarom met het volgende voorstel: 
Op het gehele schoolterrein is het voor alle leerlingen verboden om te roken. Personeel mag 
alleen op de daarvoor aangewezen plek roken. Dit geldt ook voor alle vormen van e- sigaretten.  
De MR spreekt haar zorg uit over de te verwachten overlast die rokers in de wijk kunnen 
veroorzaken. Tevens vraagt de MR zich af of leerlingen wel goed verzekerd zijn wanneer ze 
stiekem het schoolterrein verlaten. De CD zoekt dit uit.  
Daarnaast vindt de MR het noodzakelijk dat er bij de start van het komende schooljaar een 
voorlichting is voor alle klassen die jaarlijks wordt herhaald en dat het rookbeleid op het einde van 
dit kalenderjaar wordt geëvalueerd.  
De MR geeft haar goedkeuring aan het nieuwe rookbeleid onder de hier gestelde voorwaarden. 
 
7. Rondvraag  

 Het verzoek om het ondersteuningsprofiel behorende bij passend onderwijs het volgende 
MR- overleg te agenderen. 

 
Sluiting 19:40 uur 
 


