
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Dinsdag 12 juli 2017, 18.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Nova Klok (leerling), Rens Lagerweij (leerling), Alison Aben (leerling), Marcel Maessen 
(ouder), Wim Barelds (ouder), Jo Laumen (ouder), John Wolters (ouder), Ger Van der 
Leek (ouder), Raymond Verjans (CD), Danny Hermans (CD), Bert Zeelen (OP), Dan 
van der Poel (OP), Jos Houben (OP), Richard Laurense (OP) en Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
David Hofstede (leerling), Jason Aldenzee (leerling), Tom Denis (leerling), Hugo van 
Ool (ouder), John Dircks (OP), Math Mestrom (OOP), Wil Wolfs (OOP) en Albert Nuss 
(CD)  

 
Actiepunten:  

 

 
1. De stemming over de uitbreiding van de ski- reis is uitgesteld tot direct na de zomervakantie. 
2. De MR geeft instemming aan de schoolgids 2017- 2018. 
3. De MR geeft instemming voor het beleidsplan 20- 80 learning. 

 
 
     1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het vierde en laatste MR- overleg van het schooljaar 
2016/ 2017.  
 

4. Notulen 13 juni 2017  
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website 
van school en verspreid onder het personeel. 
 

5. Mededelingen 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de mededelingen 
 



  

  

6. Ski- reis (instemming) 
Het is helaas niet gelukt om tijdig voldoende leden van de ouderraad bijeen te krijgen. De sectie 
LO heeft daardoor aldaar geen voorlichting kunnen geven. De stemming is daarom uitgesteld 
tot direct na de zomervakantie. Hierbij is haast geboden omdat reserveringen gedaan moeten 
worden. 
Vanuit de leerlinggeleding worden nog enkele argumenten voor en tegen gedeeld. 
 

7. 20- 80 learning (instemming) 
Er is een beleidsplan opgesteld om 20- 80 learning per schooljaar 2018- 2019 in te voeren. 
Hierbij neemt een geselecteerde groep leerlingen van 4 havo en 4 en 5 vwo vier dagen per 
week deel aan de reguliere lessen. Op donderdag gaan deze leerlingen een aangepast 
programma volgen, het International Business College (IBC). 
Een aantal vakken is geïntegreerd in IBC. Deze vakken worden zo veel mogelijk op donderdag 
ingeroosterd.  
Er zijn geen verplichte vakken of profielen voor leerlingen die deel willen nemen. 
Er wordt gestart met IBC, in de toekomst kan er bij succes een uitbreiding richting Art of 
Science volgen.  
IBC wordt niet getoetst middels een toets. Wanneer een leerling niet geschikt blijkt te zijn 
gedurende de rit, is uitsluiting mogelijk. 
Er is een minimum van 16 deelnemers om te starten. 
De werkdruk voor de deelnemers zal hoger zijn. 
De kosten voor de ouders van de deelnemers zijn eenmalig €300,-. Dit is voornamelijk in 
verband met de kosten van de certificaten.  
 
De MR geeft instemming voor het beleidsplan 20- 80 learning. 
 

8. Schoolgids 2017- 2018 (instemming) 
De schoolgids 207- 2018 is in concept klaar en is verspreid onder de MR- leden. Er worden 
enkele toevoegingen en verbeteringen voorgesteld. Deze worden meegenomen alvorens de 
schoolgids definitief wordt gemaakt. 
De MR geeft instemming. 
 

9. Vacatieregeling 
De regeling wordt nogmaals kort toegelicht en er worden nog enkele declaratieformulieren 
uitgedeeld. Uiterlijk inlevermoment, digitaal of op papier, is vrijdag 14 juli 11.00 uur bij de 
secretaris.  
 

10. Rondvraag 
De aftredende MR- leden spreken een woord van dank uit richting de MR. 
 

11. Sluiting  
19.30 uur  
 
Na afloop wordt er afscheid genomen van de aftredende MR- leden onder het genot van een 
hapje en een drankje.  

 


