
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Dinsdag 29 juni 2016, 19.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Rens Lagerweij (leerling), Marijana Jovanovic (leerling), Tom Denis (leerling), Alison 
Aben (leerling), Jason Aldenzee (leerling), Marcel Maessen (ouder), Hugo van Ool 
(ouder), Ger Van der Leek (ouder), Wim Barelds (ouder), Danny Hermans (CD), 
Raymond Verjans (CD), Nick Roufs (CD), Math Mestrom (OOP), Wil Wolfs (OOP), 
John Dircks (OP), Jos Houben (OP), Bert Zeelen (OP), Richard Laurense (OP), Dan 
van der Poel (OP) en Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
Albert Nuss (CD) en Silvia Hendriks (ouder)  

 
Actiepunten:  

 

 
1. Wim Barelds is benoemd als lid van de oudergeleding, Tom Denis is onder 

voorwaarde benoemd als lid van de leerlinggeleding. 
2. Het streven is komend schooljaar schoolbreed, voor zo ver dit roostertechnisch 

mogelijk is, een kwt- dag(deel) te organiseren voorafgaand aan de proefwerkweken. 
3. Komend schooljaar komt er een tevredenheidsonderzoek onder het personeel en een 

docentenscan. 
4. Komend schooljaar wordt de Cambridge reis georganiseerd. 
5. De MR verleent instemming aan de nieuwe overgangsregeling brugklas vmbo. 
6. Er wordt een nieuw MR- statuut gemaakt. 
7. De leerlinggeleding werkt het creditsysteem verder uit. 
8. De CD en het OOP gaan pauzetoezicht door stewards voorbereiden. 

 

 
 



  

  

1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het vierde MR- overleg van het schooljaar 2015/ 2016. 
Er is een speciaal woord van welkom voor de nieuwe leden van de ouder- en leerlinggeleding, 
Wim Barelds en Tom Denis. 
 
 
2. Notulen 10 mei 2016   
De notulen zijn na enkele aanpassingen goedgekeurd en worden gepubliceerd. 
 
 
3. Mededelingen  

Verkiezingen  
De leerlingenverkiezingen zijn prima verlopen: 4 kandidaten en veel uitgebrachte 
stemmen met Tom Denis als uiteindelijke winnaar (onder voorbehoud dat Marijana onze 
school gaat verlaten). 
De ouderverkiezingen verdienen niet de schoonheidsprijs, het stemmen via google- 
formulieren en it’s learning zijn allebei niet optimaal. Volgend schooljaar moet dit beter. 
Wel zijn de uiteindelijke winnaars duidelijk: Hugo van Ool en Wim Barelds. 
De MR feliciteert de nieuwe leden met hun uitverkiezing.  
Uitbreiding KWT- dag voorafgaand aan proefwerkweek 
Op havo/vwo is het streven komend schooljaar de laatste lesdag voorafgaand aan een 
proefwerkweek leerlingen ’s middags te laten kiezen: of extra kwt- lessen in 1 of 
meerdere vakken of thuis studeren.  
Op het vmbo is het streven komend schooljaar de kwt- dag zoals deze nu al is op 3gt uit 
te breiden naar alle klassen. De organisatie hiervan wordt roostertechnisch wel heel erg 
moeilijk. Ook op het vmbo wordt gedacht aan thuisstudie.  
Optimaliseren herkansingen vooreindexamenjaar 
De CD is momenteel nog in gesprek met verschillende vaksecties om dit te realiseren. 
Er kan geen zekerheid geboden wordt dat dit gaat slagen.  
Op het vmbo worden komend schooljaar ook herkansingen van het vooreindexamenjaar 
ingevoerd.  
Tevredenheidsonderzoeken  
Komend schooljaar komt er weer een docentenscan, leerlingen ‘beoordelen’ dan 
schoolbreed hun docenten middels een enquête. Daarnaast komt er een 
tevredenheidsonderzoek onder werknemers.  
De uitslag van de leerlingenenquete van LAKS is inmiddels binnen. De CD pakt dit 
komend schooljaar met de leerlingenraad (waar het initiatief vanaf kwam) en de MR op.  
 

 
4. Schoolreizen (advies) 
Een aantal leerlingen van 4 vwo volgt momenteel ‘Cambridge Engels’. De sectie Engels wil hier 
graag op 5 vwo een excursie naar Cambridge aan koppelen. Er is inmiddels een positief advies 
van de ouderraad.  
De MR benoemd de meerwaarde van schoolreizen en heeft geen bezwaren. 
 
 



  

  

5. Open dag en aanmeldingen (ter informatie) 
Nick Roufs, teamleider brugklas vmbo, komt agendapunt 5 en 6 toelichten. 
De aanmeldingen in de kernregio zijn volgens verwachting met uitzondering van de 
Patriciusschool. Hier kiezen veel leerlingen voor scholen in Sittard. Verder valt op dat ouders en 
leerlingen zich breder en eerder oriënteren.  
Aandachtspunten zijn het blijven profileren (de eerste indruk is belangrijk), het behouden en 
versterken van de contacten op de basisscholen en het uitbreiden van de open week naar  
havo/ vwo.  
De keuze voor PR en niet voor reclame wordt besproken. 
Open dagen van andere scholen worden bezocht. 
 
 
6. Overgangsregeling brugklas vmbo (instemming) 
Door het samenvoegen van vakken zijn er minder leervakken en is de norm te laag geworden. 
Voorstel is uit te gaan van tekortpunten in plaats van het gemiddelde. Er worden extra eisen 
aan de kernvakken gesteld om in te spelen op de nieuwe slaag- zak- regelingen op het 
eindexamen. Het ontwikkelperspectief blijft centraal staan.  
Tot aan de kerstvakantie krijgen brugklassers minimaal een 4 voor elk beoordeeld werk. De 
voor- en nadelen hiervan worden besproken.  
Het is mogelijk een overstap te maken naar een hoger niveau wanneer de norm wordt gehaald 
en/ of door een positief docentenadvies.  
De nieuwe overgangsregeling krijgt de komende schooljaren een vervolg in de opvolgende 
leerjaren.  
De MR verleent instemming aan de nieuwe overgangsregeling brugklas vmbo. 
 
 
7. MR- statuut (vaststelling) 
Het MR- statuut is achterhaald. Marijana en JVe gaan samen een nieuw statuut maken. Als 
uitgangspunt wordt het standaard statuut van de WMS gebruikt. 
 
 
8. Inbreng leerlinggeleding 

Verlaten schoolterrein 
De leerlinggeleding heeft onderzoek gedaan en wil graag een pilot opstarten dat 
bovenbouw leerlingen onder voorwaarden het schoolterrein mogen verlaten. Met behulp 
van goede voorlichting krijgen leerlingen de kans zichzelf te bewijzen.  
De voor- en nadelen en de verzekering van de leerlingen wordt besproken. 
Voorstel is dit te bespreken in de ouderraad en tijdens de komende 
vlaaienbijeenkomsten. 



  

  

Creditsysteem  
Het creditsysteem is er al voor de havo, voor het vwo wordt het momenteel 
geoptimaliseerd. De leerlingengelding heeft een voorstel gemaakt. Het streven is het 
invoeren in 2016, na de herfst. 
Het creditsysteem is geen extra beloning voor hoge cijfers. 
Het streven is het creditsysteem schoolbreed in te voeren in de bovenbouw, op maat 
gemaakt voor ieder niveau.  
Jason gaat dit komend schooljaar een concept maken voor het vmbo, in samenwerking 
met de andere leerlingen.  
De MR vind dit een prima initiatief van de leerlingen staat positief tegenover de beloning 
van leerlingen die iets extra doen.  
Pauzetoezicht stewards 
De leerlinggeleding en het OOP hebben Lyceum Schondeln bezocht. Voorstel is dat alle  
leerlingen van 3 vmbo, 4 havo en 5 vwo een week toezicht hebben als steward in de  
aula. Alle leerlingen weten dit al vanaf de brugklas, krijgen voorlichting en volgen een  
training.  
De MR is positief over dit voorstel. 
De CD en het OOP gaan de uitvoering hiervan onderzoeken en opstarten.  
Melden D14 
De leerlinggeleding stelt voor om je in D14 te moeten melden wanneer de coördinator 
hierom vraagt via de monitor en niet op zijn/ haar kantoor.  
Dit gaat niet omdat er verschillende coördinatoren zijn en deze niet altijd allemaal in D14 
aanwezig zijn. Wel kunnen er altijd briefjes worden ingeleverd bij D14. 

 
 
9. Rondvraag  

 Docenten LO krijgen jaarlijks een veiligheidscursus. 

 De RI&E wordt ook in de (P)MR besproken.  

 Door de invoering van de blauwe zone is er minder toetsruimte gedurende het 
schooljaar. Hierdoor vinden er vaker meerdere toetsen per week plaats. De Teamleiders 
controleren dit. 

 Het vak muziek is uit de proefwerkweek gehaald en vind in de blauwe zonde plaats om 
de leerdruk te verspreiden.  

 Bij het begin van komend schooljaar geeft de leerlingenraad klasseninstructie om het 
leerlingenstatuut te benadrukken. 

 Een ouder geeft de complimenten over de communicatie van de mentor. 

 Open dagen van universiteiten vinden vaak plaats tijdens de proefwerkweken. Hier kan 
helaas geen rekening mee worden gehouden. 

 De presentatie van de leerlingen- en ouderraad en de leerling- en oudergeleding tijdens 
de open dag kan worden verbeterd. 

 Het groenonderhoud rondom de school is er sinds de uitbesteding op achteruitgegaan. 
Dit heeft inmiddels de aandacht. 

 
10. Sluiting  
22.05 uur 


