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MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Donderdag 18 februari 2016, 19.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Rens Lagerweij (leerling), Marijana Jovanovic (leerling), Jason Aldenzee (leerling), 
Alison Aben (leerling), Silvia Hendriks (ouder), Ger Van der Leek (ouder), Hugo van 
Ool (ouder), Albert Nuss (CD), Raymond Verjans (CD), Danny Hermans (CD), Math 
Mestrom (OOP), Bert Zeelen (OP), Richard Laurense (OP), Dan van der Poel (OP) en 
Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
Marcel Maessen (ouder), Wil Wolfs (OOP), John Dircks (OP)  en Jos Houben (OP) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. Er wordt een brief opgesteld over de verkeersveiligheid namens de MR, ouderraad en 

leerlingenraad voor de gemeente en de provincie.  
2. De secretaris gaat verkiezingen organiseren voor de ouder- en leerlinggeleding van 

de MR. 
3. De luchtkwaliteit in de B- vleugel wordt de volgende keer geagendeerd. 
4. De CD gaat in overleg met de leerlingenraad over de financiering van de 

proefwerkblokken. 
5. De MR verleent haar instemming aan het protocol cameratoezicht.  
6. De MR verleent haar instemming aan het vernieuwde beroepsgerichte programma 

vmbo. 
7. De MR verleent haar instemming aan de nieuwe lessentabellen havo/ vwo. 
8. De nieuwe lessentabel bovenbouw vmbo zit verwerkt in het vernieuwde 

beroepsgerichte programma en krijgt instemming. 
9. De CD onderzoekt een eventuele uitbreiding van de zogenaamde credits op de havo. 
10. De CD gaat het synchroon updaten van het dagrooster op verschillende elektronische 

apparaten optimaliseren.  
11. De CD gaat de nieuwe catering vragen of er ook koffie verkocht kan worden. 
12. De secretaris schrijft een stuk om de bekendheid van de MR te vergroten voor in het 

info- bulletin. 
 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het tweede MR- overleg van het schooljaar 2015/ 2016.  
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2. Mededelingen  

 Verkeersveiligheid 
De verkeerssituatie op de Nobelweg en de Fahrenheitweg op het industrieterrein 
worden door leerlingen, ouders en personeel als zeer onveilig ervaren. Zeker voor 
leerlingen op de fiets, gezien de hoge snelheden van veel auto’s en de vele 
vrachtwagens bij de Action. Een goede oplossing voor de fietsers laat te lang op zich 
wachten.  
Er is afgesproken een brief namens de MR, ouderraad en leerlingenraad op te stellen 
en aan te bieden bij de gemeente en de provincie. De CD gaat een eerste opzet 
maken.  

 LAKS 
In samenspraak met de leerlingenraad is op het Connect College gekozen om de 
landelijke enquête van LAKS in te vullen. De uitkomsten hiervan zijn voor interne 
feedback en voor de website scholenopdekaart.nl  

 Interne audit 
Vandaag heeft een interne audit plaatsgevonden op de havo. Dit is een interne 
inspectie vergelijkbaar met een bezoek van de onderwijsinspectie. Het verslag hiervan 
volgt. 

 Verkiezingen 
Van de oudergeleding eindigt de termijn van Silvia Hendriks en Hugo van Ool op het 
einde van dit schooljaar. Hugo stelt zich wel herkiesbaar, Silvia niet. 
Van de leerlinggeleding doet Marijana Jovanovic eindexamen.  
Van de personeelsgeleding is Jos Verstappen onlangs voor een nieuwe termijn van 3 
jaar benoemd. 
Dit betekent dat er verkiezingen gaan komen voor de oudergeleding en (onder 
voorbehoud) voor de leerlinggeleding. De secretaris gaat deze verkiezingen op korte 
termijn organiseren. 

 Luchtkwaliteit 
Wanneer er tijdens de pauzes veel leerlingen in de B- vleugel zijn is de luchtkwaliteit 
onvoldoende. Er is een te hoog CO2- gehalte. Dit geldt overigens voor vrijwel alle 
schoolgebouwen in Nederland.  
Desondanks willen we dit verbeteren. De luchtkwaliteit wordt de volgende keer 
geagendeerd.  

 Rookbeleid 
Er zijn een aantal leerlingen die de mazen van de wet opzoeken. Ze roken stiekem op 
verscholen plaatsen op het schoolterrein of gaan ongeoorloofd van het schoolterrein 
af. Bovendien zorgen ze voor overlast. De stadswacht wordt ingeschakeld. Op het 
einde van het schooljaar wordt het rookbeleid geëvalueerd.  

 Printen en kopiëren door leerlingen 
De organisatie hiervan is verbeterd. Leerlingen moeten wel gewoon betalen voor hun 
kopieeropdrachten, tenzij het in opdracht van een docent is. In de toekomst komt er 
wellicht een betaalsysteem wat gekoppeld is aan een te goed op de leerlingenpas. 

 Proefwerkblok 
Het voorstel van de leerlingenraad is om bij aanvang van elk schooljaar een 
proefwerkblok bij de schoolboeken te krijgen. Dit betekent dat de ouderbijdrage zal 
worden verhoogd. Hoogstwaarschijnlijk levert dit meerdere klachten van ouders op. 
Daar tegenover staat dat de kosten van gedurende het schooljaar omlaag gaan. De 
CD gaat nogmaals in overleg met de leerlingenraad over een definitief voorstel. De MR 
zal zich aansluiten bij het voorstel van de leerlingenraad.  
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 Rotzooi in de aula Populierlaan 
Op het einde van de pauzes ligt er te veel rotzooi in de aula’s. Er is al corvee door 
leerlingen. Er wordt gesuggereerd om toezicht door bovenbouwleerlingen te 
organiseren, eventueel in samenwerking met een extern bureau (zoals op Schöndeln). 
Ook het tijdelijk sluiten van een overblijfruimte behoort tot de mogelijkheden. 
Leerlingen zijn immers ook zelf verantwoordelijk voor een schone school. 

 Leerlinggeleding 
De leerlinggeleding heeft een aantal onderwerpen dat zij nog graag zouden bespreken. 
Deze worden als extra agendapunt toegevoegd. 

 
 
3. Notulen 4 november 2015   
De notulen zijn na enkele aanpassingen goedgekeurd en worden gepubliceerd.  
 
 
4. Protocol cameratoezicht (instemming) 
Er hangen meerdere camera op het schoolterrein, zowel binnen als buiten. Sommige camera’s 
werken preventief, sommige nemen ook daadwerkelijk op. 
In het (wettelijk verplicht) protocol staat onder andere beschreven wie de beelden terug mag 
kijken en hoe lang de beelden bewaard blijven. 
Leerlingen geven aan dat er veel vernielingen zijn in de computerlokalen (vooral toetsenborden). 
Er is inmiddels al een aanvraag gedaan voor extra cameratoezicht in deze lokalen 
De MR verleent haar instemming aan het protocol cameratoezicht.  
 
 
5. Vernieuwde beroepsgerichte programma vmbo (instemming) 
De vernieuwingen zijn vorm gegeven in overleg met de betreffende docenten. De PMR is daarom 
positief. 
De nieuwe lessentabel bovenbouw vmbo zit verwerkt in dit programma. De nieuwe lessentabel 
onderbouw vmbo volgt zo snel mogelijk.  
Er zijn geen specifieke bevoegdheden van docenten voor de nieuwe keuzevakken. 
De MR verleent haar instemming aan het vernieuwde beroepsgerichte programma vmbo. 
 
 
6. Lessentabellen 2016- 2017 (instemming) 
De nieuwe lessentabellen havo/ vwo zijn met de betreffende docenten besproken. Deze hebben 
begrip voor de situatie. De PMR is daarom ook positief. 
De MR verleent haar instemming aan de nieuwe lessentabellen havo/ vwo. 
De MR wil graag expliciet haar complimenten aan dhr. Goris geven voor zijn zeer goede invulling 
van het vak levensbeschouwing.  
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7. Begroting 2016 (advies) 
Het Connect College heeft een niet sluitende begroting voor 2016. Deze is wel goedgekeurd door 
de SOML. Er komen ook aanvullingen vanuit de SOML. De PMR heeft reeds een positief advies 
gegeven. 
Vanuit de oudergeleding komt het voorstel om het gebouw over te nemen van de gemeente nu 
het is afgeschreven.  
De CD geeft aan dat dit geen optie is. Er is een convenant afgesloten met de gemeente om ruimte 
te maken sociaal maatschappelijke instellingen uit de gemeenschap. Het multifunctioneler maken 
van het gebouw wordt gecombineerd met het vernieuwen van het gebouw.  
Daarnaast zijn er momenteel gesprekken gaande om op bepaalde dagdelen het PO en/ of het 
MBO wellicht gedeeltelijk in het gebouw te krijgen. Vergelijkbare gesprekken zijn gaande met 
kleine zelfstandigen.  
 
 
8. Ondersteuningsprofiel (ter bespreking) 
Wegens de absentie van de aanvrager van dit agendapunt wordt het overgeslagen.  
 
 
9. Inbreng leerlinggeleding 
Op de havo wordt momenteel gewerkt met zogenaamde credits. Dit houdt in dat leerlingen die 
geen tot heel weinig negatieve klassenboekmeldingen hebben een credit kunnen verdienen. Deze 
kunnen ze inzetten voor een les vrij te krijgen (alleen met goedkeuring van de betreffende docent) 
bij meerdere lesuitvallen op een dag. Dit is erg positief ontvangen en kan wellicht ook ingevoerd 
worden op het vwo en vmbo. De CD gaat dit oppakken en uitzoeken. 
 
Er zijn verschillen in de update van het dagrooster op verschillende elektronische apparaten. 
Wellicht heeft dit te maken met de browsers. De CD gaat het optimaliseren hiervan onderzoeken. 
 
De prijzen van de producten uit de eet- en drankautomaten zijn behoorlijk verhoogd, waarom? 
Bovendien is de koffie- automaat verdwenen. 
De CD geeft aan dat er nieuwe contracten zijn gesloten omtrent de catering op SOML- niveau. De 
prijzen worden nu op SOML- niveau vastgesteld. De CD gaat de nieuwe catering vragen of er ook 
koffie verkocht kan worden. 
Hoogstwaarschijnlijk krijgt het Connect College op korte termijn het predicaat Gezonde school.  
 
 
10. Rondvraag  
De datum van het volgende MR- overleg wordt niet gezamenlijk vastgesteld. De secretaris zal in 
overleg met de CD tijdig met een datum komen.  
 
De tutorpoule kan nog steeds beter georganiseerd worden zodat leerlingen beter geholpen 
kunnen worden met bijles. 
 
Om de bekendheid van de MR te vergroten vraagt de CD een kort stuk te schrijven voor het 
komende infobulletin. De secretaris zal een stuk schrijven. 
 
De nieuwe website en de nieuwe huisstijl worden kort gepresenteerd. De leerlinggeleding is 
gevraagd om hier eens kritisch naar te kijken. 
 
 
11. Sluiting  
21:35 uur 


