
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Woensdag 16 februari 2017, 19.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Jason Aldenzee (leerling), Hugo van Ool (ouder), Marcel Maessen (ouder), Ger Van 
der Leek (ouder), Raymond Verjans (CD), Danny Hermans (CD), Math Mestrom 
(OOP), Bert Zeelen (OP), John Dircks (OP), Jos Houben (OP), Richard Laurense (OP) 
en Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
Rens Lagerweij (leerling), Tom Denis (leerling), Alison Aben (leerling), Wim Barelds 
(ouder), Wil Wolfs (OOP), Dan van der Poel (OP) en Albert Nuss (CD)  

 
Actiepunten:  

 

 
1. De MR geeft instemming aan de extra wijzigingen in de profielkeuzes. 

 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het tweede MR- overleg van het schooljaar 2016/ 
2017.  
 
 
2. Notulen 23 november 2016   
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website 
van school en verspreid onder het personeel. 
 



  

  

3. Mededelingen 

 Tevredenheidsonderzoek 
In najaar van 2016 is er een medewerkers tevredenheidsonderzoek 
(MTO) geweest. De resultaten zijn vergeleken met het MTO van 2014 en 
gedeeld met het personeel. Er is een groei/verbetering op bijna alle 
onderdelen, helaas niet als het over de werkdruk gaat. De resultaten zijn 
besproken binnen alle OP en OOP teams. Per team zijn er 2 
afgevaardigden in overleg gegaan met de PMR om concrete voorstellen 
ter vermindering van de werkdruk te formuleren. Tevens is de 
schoolleiding actief bezig het personeel te informeren over de mogelijke 
inzet van het persoonlijk budget ter vermindering van de werkdruk. Deze 
regeling staat in de cao. 
Daarnaast hebben leerlingen weer een vragenlijst over hun docenten 
ingevuld, de docentenscan. 

 Interne audit vmbo basis en kader leerjaar 2,3,4 
Bij een interne audit wordt het (4-jaarlijkse) inspectiebezoek gesimuleerd 
en dient als kwaliteitszorginstrument. Er zijn veel lessen bezocht waarbij 
het onderwijsleerproces werd ervaren, interviews afgenomen bij ouders 
en leerlingen over de tevredenheid, gesprekken gevoerd met de 
teamleider over de kwaliteitszorg van de afdeling en interviews gehouden 
met docenten uit het team en docenten die lesgeven op de afdeling. 
Enkele uitkomsten van de interne audit zijn: het team wil meer focus op 
minder speerpunten, meer tijd besteden aan collegiale consultatie, meer 
aandacht en controle op ‘afspraak is afspraak’, er is sprake van een veilig 
leer en leefklimaat en is een positieve relatie tussen leerlingen en docent, 
er moet meer aandacht voor minder lesuitval komen en een betere 
invulling bij lesuitval, magister beter en consequenter invullen, ouders 
informeren per mail ipv op papier en met name talenttijd wordt zeer 
gewaardeerd. Daarnaast vragen de leerlingen om meer vertrouwen en 
meer zelfverantwoordelijkheid.  
Overall is de uitkomst van de interne audit positief. 

 Open week en open dag 2017 
Havo/vwo heeft nu ook een open week, hierop is een positieve 
terugkoppeling gekomen. Hierdoor is de open dag iets anders ingericht. 
De open week op het vmbo is ook dit jaar weer positief ervaren.  
Over het algemeen is er een goede indruk van de open dag. Het is nu 
afwachten wat de uitkomsten van de aanmeldingen zijn. 
Speciale dank voor een geslaagde open week en open dag aan Arthur 
van Buggenum, Jacqueline Dircks en Nick Roufs.  

 Vacatieregeling ouder- en leerlinggeleding 
Binnen de SOML is afgesproken een vacatieregeling voor ouders en 
leerlingen die deelnemen aan MR- overleggen op te stellen. Om de extra 
inzet van ouders en leerlingen enigszins te waarderen is afgesproken dat 
zij een vergoeding van € 30 per deelgenomen overleg ontvangen. Hoe dit 
wordt vormgegeven en per wanneer het ingaat is nog niet bekend. 



  

  

 Exciting dreams 
Morgen, vrijdag 17 februari, zal er een helikopter op het schoolterrein 
landen. Dit is in het kader van het vervullen van wensen van zieke 
kinderen. De helikopter zal op het sportveld landen, er stapt een ziek kind 
uit de helikopter en er stapt een nieuwe in. Het betreft geen leerlingen 
van het Connect College maar de school werkt erg graag mee.  

 Schoolsteward 
Momenteel zijn er voorlichtingen voor alle klassen en alle docenten zodat 
iedereen optimaal op de hoogte is bij de start na de carnavalsvakantie.  

 Decanaat 
 Karin Grispen, decaan vmbo, wordt teamleider op zusterschool Broekhin 

Reuver/ Swalmen. Er is inmiddels een vacature voor deze taak uitgezet 
onder het personeel. 

 Aantal toetsen per week 
Er zijn toch meerdere afwijkingen van het pta waardoor het aantal toetsen 
per week voor een klas behoorlijk kan toenemen. 
Deze wijzigingen zijn vaak het gevolg van ziekte van de docent. 
Wijzigingen in het pta moeten altijd via de teamleider lopen. Als leerlingen 
en/ of ouders hier vragen over hebben, kunnen ze altijd terecht bij de 
teamleider.  

 
 

4. Ontwikkelingen ICT 
Raymond Verjans is vanaf nu eindverantwoordelijk voor ICT binnen de school. Jasper Bors is 
samen met de TOA’s ICT verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken 
Bij de start van het schooljaar waren er meerdere perikelen rondom ICT. De volgende stappen 
zijn genomen of liggen op korte termijn in het verschiet: 

 De accespoints worden vervangen ter verhoging van de wifi- capaciteit. 

 De coreswitch is vernieuwd. 

 De bandbreedte bij Ziggo is verhoogd. 

 IT- Workz heeft de school bezocht om enkele problemen in de dagelijkse praktijk op 
te lossen. 

 Het goed functioneren van ICT tijdens de eindexamens is gewaarborgd. 
Het Connect College is afhankelijk van IT Workz. De samenwerking verloopt steeds beter. 
Er is een pilot met chromebooks op het vmbo. 
 
 
5. Extra wijzigingen profielkeuze atheneum/ gymnasium 
Er zijn enkele extra wijzigingen gekomen na de eerdere goedkeuring van de keuzeformulieren. 
Hierdoor zijn er meer keuzemogelijkheden voor leerlingen. 
De MR geeft instemming aan de extra wijzigingen in de profielkeuzes. 
 
 
 



  

  

6. Begroting 2017 
Ondanks dat het exploitatieresultaat ruim twee ton negatief is, is de begroting toch goedgekeurd 
door de SOML. Voornaamste oorzaak voor dit tekort is de gemiddeld erg hoge personeelslast 
op het Connect College. Docenten met relatief lagere salarissen hebben de school de 
afgelopen jaren om verschillende redenen verlaten. Binnen enkele jaren, wanneer de relatief 
dure babyboom met pensioen gaat, trekt dit zichzelf recht. 
De overige scholen binnen de SOML schrijven, op een na, ook allemaal negatieve resultaten.  
Het negatief resultaat wordt opgevangen door de reserves van SOML.  
De prognoses van het aantal leerlingen is de laatste jaren steeds goed geweest. 
Binnen de SOML worden onderwijstrainees aangetrokken. Zodoende wil de SOML tijdig jong 
talent binnen de stichting houden. 
 
 
7. Lesuitval  
De schoolleiding heeft het protocol lesuitval geactualiseerd.  
Het doorgeven van een vervangende opdracht bij ziekte speelt een belangrijke rol. Dit is helaas 
niet altijd mogelijk. 
Wanneer het pta in gedrang komt, door bijvoorbeeld ziekte, moet er altijd overleg zijn met de 
teamleider om toetsen eventueel te verplaatsen.  
Er staan steeds minder onbevoegde maar wel bekwame docenten voor de klas. 
 
 
8. MR- verkiezingen 
Leerlinggeleding: 
Rens Lagerweij en Tom Denis doen dit schooljaar eindexamen. Er worden verkiezingen 
georganiseerd voor de leerlingen voor deze twee vacatures onder voorbehoud. 
Oudergeleding: 
De termijnen van Ger van der Leek en Marcel Maessen verlopen op het eind van dit schooljaar. 
Beide heren stellen zich niet herkiesbaar. Er worden verkiezingen georganiseerd voor de 
ouders voor deze twee vacatures. 
Personeelsgeleding: 
De termijnen van Dan van der Poel, Bert Zeelen en Math Mestrom verlopen op het eind van dit 
schooljaar. Bert Zeelen en Math Mestrom stellen zich herkiesbaar, Dan van der Poel niet. Er 
worden verkiezingen georganiseerd voor het personeel voor deze drie vacatures. 
De secretaris organiseert de verkiezingen en kan daarbij de hulp van andere MR- leden 
inschakelen. 
 
    



  

  

9. Rondvraag  

 De oudergeleding viel het op dat de normering bij een toets tot driemaal toe was 
aangepast. 

 De oudergeleding maakt zich zorgen om het aantal toetsen per week op 3 vwo als 
gevolg van verschuivingen in het pta. Deze zorgen worden gedeeld met de betreffende 
teamleider. 

 6 Gymnasium gaat komende week op excursie naar Leiden. De oudergeleding wilt 
graag het advies meegeven dit voortaan haan het begin van het schooljaar te plannen in 
verband met de naderende eindexamens. 

 
 
10. Sluiting  
21.15 uur 

 


