
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Woensdag 23 november 2016, 19.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Rens Lagerweij (leerling), Tom Denis (leerling), Alison Aben (leerling), Hugo van Ool 
(ouder), Marcel Maessen (ouder), Ger Van der Leek (ouder), Wim Barelds (ouder), 
Danny Hermans (CD), Wil Wolfs (OOP), Bert Zeelen (OP), Richard Laurense (OP) en 
Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
John Dircks (OP), Jos Houben (OP), Jason Aldenzee (leerling), Math Mestrom (OOP), 
Raymond Verjans (CD), Dan van der Poel (OP) en Albert Nuss (CD)  

 
Actiepunten:  

 

 
1. De schoolleiding formuleert een aanpak om de kwaliteit van de opvang van 

uitgevallen lessen te verbeteren. 
2. De MR geeft instemming aan de schoolgids. 
3. De MR geeft instemming aan de ouderbijdrage. 
4. De MR geeft instemming aan de onderwijstijd. 
5. De MR geeft instemming aan de vakantiedagen. 
6. De MR geeft instemming aan de schoolreizen. 
7. De MR geeft instemming aan de profielkeuze havo/ vwo. 
8. De MR geeft instemming aan het MR- reglement. 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het eerste MR- overleg van het schooljaar 2016/ 2017.  
 
 
2. Notulen 19 juli 2016   
De notulen zijn na enkele aanpassingen goedgekeurd en worden gepubliceerd. 
  
 



  

  

3. Mededelingen  

 Leerlinggeleding 

 Samen met het OOP is een bezoek gebracht aan Lyceum Schöndeln om te 
leren van de inzet van leerlingenstewards voor toezicht tijdens de pauze. De 
leerlinggeleding is erg positief. 

 Oudergeleding 

 Regelmatig worden klassen als groep aangesproken bij storend/ lui gedrag 
van individuele leerlingen. Dit heeft een negatief effect op de leerlingen die 
wel goed hun best doen. 

 Het belang van een goede mentor en gepersonaliseerd lesgeven wordt 
benadrukt. 

 Het kan ongepast zijn een individuele leerling te kijk te zetten in het bijzijn 
van de gehele klas. 

 De overbelasting van leerlingen en docenten wordt besproken. 

 De benaderbaarheid van de teamleiders is benadrukt. 

 Er zijn slechte resultaten gehaald bij Latijn op 6vwo. In eerdere leerjaren is 
hier een achterstand opgelopen door uitval van docenten. Dit heeft inmiddels 
de aandacht van de schoolleiding. 

 Tijdens de laatste proefwerkweek zijn de resultaten van Engels op 6vwo 
tegenvallend. De schoolleiding is inmiddels in gesprek met de betreffende 
docenten. 

 Schoolleiding 

 Momenteel wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder het 
personeel. Bovendien vullen alle leerlingen de docentenscan in waarmee zij 
hun docenten kunnen beoordelen. In januari 2017 worden de resultaten 
verwacht. Voor ouders is er enkel de jaarlijkse enquête in het  teken van 
Vensters voor verantwoording.  

 De interne audit vmbo bbl/ kbl is verplaatst van 30 november naar 6 
december 2016. Een locatiedirecteur van Scholengemeenschap St. Ursula is 
aan het onderzoeksteam toegevoegd voor een externe blik op de school. 

 De open dag is verplaatst naar zaterdag 4 februari. Dit in verband met het 
samenvallen van open dagen van omliggende scholen. De open week op het 
vmbo is mee verplaatst. Op het havo/ vwo komt dit schooljaar voor het eerst 
ook een open week. Deze vindt plaats tijdens de komende proefwerkweek 
voor de kerstvakantie. 



  

  

 De teamleider vwo wordt met ingang van het nieuwe kalenderjaar teamleider 
op zusterschool Lyceum Schöndeln. De teamleider bbl/ kbl wordt de nieuwe 
teamleider vwo. Voor de vacature van teamleider bbl/ kbl is er eerst de 
mogelijkheid tot functieroulatie binnen de SOML. Mocht dit geen resultaat 
opleveren, wordt de vacature binnen SOML open gezet. 
De MR heeft haar twijfels bij het deelnemen van een vmbo- leerlingen aan de 
BAC. Dit in verband met eventuele overvraging, privacygevoelige informatie 
en de te ondertekenen geheimhoudingsverklaring door een minderjarige. De 
schoolleiding neemt de inbreng van de MR ter overweging mee. 

 Het fietspad op het industrieterrein is gereed en inmiddels feestelijk geopend. 
Er zijn complimenten en woorden van dank voor de inbreng van ouders en 
leerlingen. 

 Afgelopen week is er een fietslichtcontrole geweest voor alle 2e jaars 
leerlingen. Deze is goed verlopen en de resultaten vielen mee. 

 Het gevaar van auto’s op de Populierlaan van ouders die hun kinderen op 
regenachtige dagen naar school brengen wordt besproken.  

 Momenteel zijn er behoorlijke problemen bij ict door een slechte 
internetverbinding en de traagheid van ict- apparatuur. De MR zet haar 
vraagtekens bij de toegevoegde waarde van IT Workz. Sinds deze externe 
partij ict ondersteunt zijn de problemen alleen maar groter geworden.  
De leerlinggeleding komt met een grote opsomming van werken die nu niet 
op school gemaakt kunnen worden. De vrees voor negatieve invloed op de 
SE- cijfers wordt uitgesproken.  
Er wordt gesuggereerd dat de problemen wellicht ontstaan door de botsing 
tussen Windows en Apple. 
Er komt op korte termijn een snellere internetverbinding voor de school en er 
is een werkgroep opgesteld waarin de school samen met SOML en IT Workz 
de perikelen hopelijk snel weet op te lossen. 

 
 
4. Lesuitval (ter bespreking) 
Er is een brief binnen gekomen vanuit een ouder. Hierin wordt de lesuitval van zoon/ dochter 
opgesomd. De schoolleiding heeft inmiddels contact gehad met de ouder. 
Bij ziekte van een docent is het vaak heel moeilijk, soms bijna onmogelijk, om tijdig een 
vervanger te vinden. In de toekomst wordt dit waarschijnlijk alleen maar moeilijker. 
De oudergeleding stelt voor om in de toekomst beter en sneller te communiceren met ouders 
van een bepaalde klas bij ziekte van een docent. 
De opvang van uitgevallen lessen gaat al beter maar er is nog veel winst te halen. De kwaliteit 
van de opvanglessen kan nog omhoog.  
Het probleem van lesuitval speelt al erg lang. 
De schoolleiding formuleert een aanpak om de kwaliteit van de opvang van uitgevallen lessen 
te verbeteren. 
 
 



  

  

5. Schoolgids 2016- 2017 (instemming)  
De Cambridgereis, welke nieuw is dit schooljaar, gaat helaas niet door ivm te weinig 
aanmeldingen. 
De beroepenavond staat helaas nog niet vermeld in de schoolgids. 
De MR geeft instemming aan de schoolgids. 
 
 
6. Ouderbijdrage (instemming)     
De ouderbijdrage is besproken in de ouderraad en goedgekeurd door de personeelsgeleding 
van de MR. 
Zodoende geeft ook de MR instemming aan de ouderbijdrage. 
 
 
7. Onderwijstijd (instemming)     
Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd door de MR en de personeelsgeleding van de MR 
heeft het reeds goedgekeurd. 
Zodoende geeft ook de MR instemming aan de onderwijstijd 
 
 
8. Vakantiedagen (instemming)     
Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd door de MR en de personeelsgeleding van de MR 
heeft het reeds goedgekeurd. 
In de toekomst worden wellicht ook de meivakanties nationaal vastgesteld om verschillen te 
voorkomen. 
De MR geeft instemming aan de vakantiedagen. 
 
 
9. Schoolreizen (instemming)    
De leerlinggeleding merkt op dat de huidige 4e jaars in het 2e jaar niet naar Phantasialand zijn 
geweest. Dat klopt, zij hebben een vervangende excursie in Duitsland gehad. Deze is achteraf 
minder goed bevallen en daarom is de excursie naar Phantasialand inmiddels weer terug voor 
2e jaars. 
De MR geeft instemming aan de schoolreizen. 
 
 
10. Profielkeuze havo / vwo (instemming)   
De vakken die heel weinig gekozen werden zijn geschrapt uit de profielkeuze. Dit is vooral 
roostertechnisch en financieel aantrekkelijk.  
De vakken die bewust als opvulling worden gekozen zijn ook geschrapt omdat daar te veel 
onvoldoendes voor worden gescoord. 
Informatica is bij een bepaald profiel geen keuzevak meer op 6vwo. De leerlinggeleding 
benadrukt het belang en de toegevoegde waarde van informaticalessen, bij alle profielen. 
De schoolleding neemt dit duidelijke signaal van de leerlingen mee in hun uiteindelijke besluit. 
Informatica kan wel altijd als extra vak worden gekozen. 
 



  

  

11.MR- reglement (instemming)     
Het MR- reglement is grotendeels gekopieerd van de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen). 
Er zijn enkele schoolspecifieke aanpassingen gemaakt door de secretaris. 
Er wordt een kleine tekstuele aanpassing gemaakt door de MR. 
De MR geeft instemming aan het MR- reglement welke nu gepubliceerd kan worden. 
De secretaris maakt op het einde van het schooljaar een jaarverslag van de activiteiten van de 
MR. De actiepunten uit de notulen kunnen hierbij als uitgangspunt worden gebruikt. 
 
 
12. Taalbeleid (ter informatie)     
Leerlingen maken steeds meer taalfouten en hebben steeds meer moeite met begrijpend lezen. 
Beste aanpak hiervoor is het maken van leeskilometers. Het lezen van boeken moet 
gestimuleerd worden. 
De MR deelt het belang van het taalbeleid. 
 
 
13. Rondvraag 

 De secretaris prikt op korte termijn een datum voor het volgende MR- overleg dat zal 
plaatsvinden in februari. 

 Op korte termijn komt er weer een ontruimingsoefening. 
 
 
14. Sluiting  
22.00 

 


