
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Dinsdag 19 juli 2016, 18.30 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), Silvia Hendriks 
(ouder), Hugo van Ool (ouder), Ger Van der Leek (ouder), Wim Barelds (ouder), Danny 
Hermans (CD), Raymond Verjans (CD), Math Mestrom (OOP), Wil Wolfs (OOP), John 
Dircks (OP), Jos Houben (OP), Bert Zeelen (OP), Richard Laurense (OP) en Jos 
Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
Dan van der Poel (OP) en Albert Nuss (CD)  

 
Actiepunten:  

 

 
1. De MR verleent haar instemming aan de pilot van het creditsysteem op het vwo. 
2. De MR verleent haar instemming aan het schoolplan 2016- 2020. 
3. De MR verleent haar instemming aan het schooljaarplan 2016- 2017. 
4. De MR geeft haar instemming aan de teamplannen 2016- 2017. 
5. Het MR- statuut wordt komend schooljaar geagendeerd. 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het vijfde MR- overleg van het schooljaar 2015/ 2016.  
 
 
2. Notulen 10 mei 2016   
De notulen zijn na enkele aanpassingen goedgekeurd en worden gepubliceerd. 
 
 



  

  

3. Mededelingen  

 Er is nog geen nieuws omtrent de ziekte van Albert Nuss, hopelijk is hij weer aanwezig 
bij de start van komend schooljaar. 

 De nieuwe versie van het creditssysteem voor vwo wordt besproken. Er worden enkele 
taalkundige aanpassingen gedaan, het belang van een goede administratie wordt 
benadrukt, de onderbouw wordt buitengesloten en het maximum aan in te zetten credits 
wordt besproken.  
De MR geeft haar goedkeuring voor een pilot van het creditsysteem op het vwo. Ingang 
zal zijn na de herfstvakantie 2016.  

 Komend schooljaar wordt op kleine schaal gestart met toezicht door leerlingen in de 
pauze (stewards). 

 Marijana gaat komend schooljaar onderwijs volgen op de VAVO en zal zodoende het 
Connect College verlaten. 

 Een ouder geeft een compliment voor het spandoek met ‘prettige vakantie’ op de gevel 
van de school.  

 
 
4. Schoolplan 2016- 2020 (instemming) 
Het is een ambitieus plan. 
De personeelsgeleding heeft het als concept goedgekeurd maar verwacht nog een 
geredigeerde versie komend schooljaar. 
Er worden enkele tekstuele aanpassingen gedaan. 
De asbestsanering is inmiddels ook financieel afgehandeld. De school is in het gelijk gesteld en 
de gemeente heeft de sanering betaald. 
Leerlingen ‘beoordelen’ docenten middels de docentenscan. Alle leerlingen vullen dan een 
enquête in over al hun docenten. Daarnaast worden in het kader van IPB- gesprekken ook 
enquêtes afgenomen bij klassen, deze bepaald de docent meestal zelf.  
Het belang van samenwerken/ ondersteunen van elkaar als docenten wordt besproken.  
De MR verleent haar instemming aan het schoolplan 2016- 2020. 
 
 
5. Schooljaarplan 2016- 2017 (instemming) 
De personeelsgeleding heeft het als concept goedgekeurd maar verwacht nog een 
geredigeerde versie komend schooljaar. 
De realisatie van de bezuinigingen bij het OP en het OOP worden besproken.  
Het schooljaarplan bestaat voornamelijk uit al reeds bestaand beleid dat verder wordt doorgezet 
onder het motto ‘van goed naar beter’. 
De vertraging van de invoering van RTTI- toetsen wordt besproken. 
De kwt- keuze is soms beperkt, afhankelijk van het aanbod van beschikbare docenten. Komend 
schooljaar wordt de keuze voor de leerlingen groter. 
De MR verleent haar instemming aan het schooljaarplan 2016- 2017. 
 
 



  

  

6. Teamplannen 2016-2017 (instemming) 
De koppeling tussen de 5 fases van een goede les en de 5 rollen van de docent worden 
besproken. 
De MR geeft haar instemming aan de teamplannen 2016- 2017. 
 
 
7. Evaluatie rookbeleid (instemming) 
Het huidige beleid wordt voortgezet met meer aandacht voor handhaving. 
 
 
8. Rondvraag  

 De proefwerkweek is niet gelijk begonnen voor alle klassen. Gevolg was dat er klassen 
bezig waren met een toets die lichte overlast kregen van de lessen in het lokaal ernaast. 
Het verzoek hier komend schooljaar meer rekening mee te houden. 

 Marijana benadrukt het belang en de toegevoegde waarde van het volgen van een MR- 
cursus door leerlingen. Haar laatste inbreng in de MR is: ‘leerlingen, doen die cursus!’. 

 Niet alle docenten blijken altijd op de hoogte te zijn van ‘speciale’ achtergronden van 
leerlingen. Zodoende kan er ook niet altijd optimaal rekening mee worden gehouden. 
Met behulp van de zgn klassenfoto moet dit beter gaan. 

 Door omstandigheden zijn er helaas erg veel grote stukken op het laatste MR- overleg 
terecht gekomen. 

 Er is een concept MR- statuut opgesteld. Komend schooljaar moet dit geagendeerd 
worden. 

 De voorzitter sluit het overleg af met een dankjewel en mooie woorden voor de afscheid 
nemende Marijana. 

 
 
9. Sluiting  
19.50 

 


