
  

  

 

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Dinsdag 10 mei 2016, 19.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Rens Lagerweij (leerling), Marijana Jovanovic (leerling), Jason Aldenzee (leerling), 
Silvia Hendriks (ouder), Marcel Maessen (ouder), Ger Van der Leek (ouder), Hugo van 
Ool (ouder), Albert Nuss (CD), Raymond Verjans (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:  

 
Alison Aben (leerling) en Danny Hermans (CD) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. De leerlinggeleding gaat in overleg met de teamleider vwo om eventueel ook daar 

credits in te voeren. 
2. De secretaris organiseert op korte termijn verkiezingen voor de ouder- en 

leerlinggeleding.  
3. Alle MR- leden bekijken de informatie van de MR op de website van school en geven 

opmerkingen/ aanvullingen door aan de secretaris. 
4. De CD gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een uitbreiding van de kwt- 

dag voorafgaand aan een proefwerkweek. 
5. De CD gaat optimalisering (talen) en uitbreiding (vmbo) van de herkansing van een 

vak uit het voorexamenjaar onderzoeken. 
6. De CD financiert de bijdrage aan de Perureis welke eigenlijk uit de vasten actie 

opbrengst zou voortvloeien.  
7. De MR verleent instemming aan de lessentabel vmbo 2016- 2017. 
8. De leerlinggelding maakt een uitgewerkt voorstel om leerlingen vanaf leerjaar 4 van 

het schoolterrein te laten gaan tijdens een tussenuur. 
9. Komend schooljaar gaat de CD samen met de ouderraad weer een 

vlaaienbijeenkomst organiseren. 

 
 
1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het derde MR- overleg van het schooljaar 2015/ 2016.  
 
 



  

  

2. Notulen 18 februari 2016   
De notulen zijn na enkele aanpassingen goedgekeurd en worden gepubliceerd. 
 
 
3. Mededelingen  

Verkeersveiligheid 
Het betreft voornamelijk de veiligheid op de Fahrenheitweg. Er is een petitie uitgereikt 
aan de gemeenteraad en er is aangedrongen op spoed. Deze week komt de betreffende 
wethouder naar school voor een overleg. In september wordt het raadsbesluit genomen. 
Hoogstwaarschijnlijk speelt naast veiligheid en urgentie ook de financiering een 
belangrijke rol in de besluitvorming. 
De school heeft een tweede verkeerscoördinator benoemd en hiervoor subsidie 
aangevraagd.   
 
Luchtkwaliteit B- vleugel 
De luchtkwaliteit in de B- vleugel is zoals verwacht onvoldoende. Net zoals in vrijwel alle 
lokalen en aula’s in heel Nederland, wanneer deze bezet zijn. Extra ventilatie plaatsen is 
enorm duur en daar is geen budget voor. Het permanent openzetten van ramen tijdens 
lessen en leerlingen zo veel mogelijk spreiden zijn praktische hulpmiddelen. 
 
Uitbreiding credits 
Momenteel geldt dit alleen binnen de havo. De leerlinggeleding gaat in overleg met de 
teamleider vwo om het eventueel ook daar in te voeren.  
 
Synchroon updaten dagroosters 
De browser blijkt verantwoordelijk te zijn voor het wel of niet automatisch verversen van 
de dagrooster. Hier heeft de school geen invloed op. Wel kan iedereen altijd zelf 
handmatig de pagina verversen. 
 
Verkiezingen  
De secretaris heeft teksten geschreven voor in het infobulletin. Helaas is het infobulletin 
nog niet gepubliceerd. Wanneer dit gebeurt komen de verkiezingen ook prominenter op 
de website te staan. Daarnaast kunnen alle ouders en leerlingen ook via de 
Magistermail bereikt worden. Voor de leerlingenverkiezingen worden ook posters op 
school gehangen en info via de mentoren verspreid. 
Er hebben zich inmiddels al drie leerlingen kandidaat gesteld.  
 
MR op de website 

 De secretaris heeft nieuwe teksten voor de MR op de website van school geschreven.  
 Aan iedereen wordt gevraagd hier eens kritisch naar te kijken en eventuele op- en/of  
 aanmerkingen door te geven.  
  

Gezonde school 
 Het Connect College heeft het predicaat ‘Gezonde school’ mogen ontvangen  
  



  

  

Minder docenten voor de klas 
 Vanuit de oudergeleding komt de vraag wat de visie van school is om minder docenten  
 voor een bepaalde klas te plaatsen. 

Op het vmbo is in het verleden het streven naar kernteams geweest. Hierbij verzorgt een  
kleine groep docenten met meerdere bevoegdheden de lessen voor vmbo- klassen. Dit  
gebeurt nog steeds op het vmbo maar de krimp en de verplichte bevoegdheid van  
docenten vermoeilijken dit. De CD stimuleert docenten om meerdere bevoegdheden te  
halen.  

  
 
Inbreng leerlinggeleding 
- De printpasjes zijn nog steeds niet geregeld. De CD gaat hier nogmaals achteraan 

maar is pessimistisch, het blijkt niet zo eenvoudig als gedacht. 
 

- Er is nog geen koffie bij de catering. Het OOP gaat dit alsnog navragen. 
 

- Op 3 vmbo gt is de dag voorafgaand aan een proefwerkweek een kwt- dag waarbij 
leerlingen zich kunnen inschrijven voor die vakken waar ze extra herhaling voor 
nodig achten. Leerlingen (en ouders) vragen af of hier misschien een uitbreiding van 
mogelijk is naar andere niveaus en leerjaren. De CD gaat onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn.  
 

- Momenteel kunnen leerlingen uit 6 vwo en 5 havo het totale cijfer van een vak uit het 
voorexamenjaar herkansen. Dit cijfer telt voor 30% mee voor het SE- cijfer. De 
leerlinggeleding vraagt zich af of het bij de talen mogelijk is om afzonderlijke 
vaardigheden te herkansen in plaats van het gehele schooljaar. De CD gaat in 
overleg met de betreffende secties en komt met een terugkoppeling. Daarnaast 
wordt onderzocht of deze regeling ook op het vmbo mogelijk is. 
 

- De leerlinggeleding laat weten zich neer te leggen bij de huidige regeling omtrent de 
proefwerkblokken. 
 

- De leerlinggeleding vraagt zich af of er een antipest protocol en coördinator is bij ons 
op school. Deze zijn er weldegelijk maar verdienen meer aandacht. Dit kan 
eventueel via de mentoren aan het begin van het schooljaar. 
 

- De leerlinggeleding wil haar achterban meer betrekken bij de MR door de 
toegankelijkheid en transparantie te verhogen. 
 

- De leerlinggeleding verzoekt het MR- statuut te actualiseren. 
 



  

  

 
4. Bestemming opbrengst vasten actie (ter bespreking) 
Voorafgaand aan de vasten actie is vanuit school gecommuniceerd dat de gehele opbrengst 
naar stichting Metakids gaat, aldus meerdere ouders. Nu blijkt dat een deel van de opbrengst 
(1000€) ook naar goede doelen in Peru gaat, is samenwerking met Connect Xplore.  
De CD geeft toe dat dit voorafgaand niet goed is gecommuniceerd en heeft daarom besloten de 
bijdrage aan de Perureis zelf te financieren.  
 
 
5. Lessentabel vmbo 2016- 2017 (instemming) 
De lessentabel vmbo 2016- 2017 is besproken met de betrokken docenten, vervolgens heeft de 
PMR hier haar instemming aan gegeven.  
De MR volgt het standpunt van de PMR en geeft ook haar instemming. 
 
 
6. Leerlingen die het schoolterrein verlaten (ter bespreking) 
Vanuit de leerlinggeleding is een MR- cursus van LAKS gevolgd. Deze cursus wordt voor de 
overige leerlingen van de MR sterk aangeraden. Hieruit voortvloeiend komt het volgende 
voorstel. 
Bij de MR- cursus waren leerlingen van 13 verschillende scholen aanwezig. Het Connect 
College was hier de enige school waar leerlingen van de bovenbouw niet van het schoolterrein 
af mogen. Wellicht is het ook bij ons op school mogelijk dat leerlingen vanaf het vierde 
schooljaar tijdens een tussenuur van het schoolterrein af mogen. Dit kan gecontroleerd worden 
met behulp van de schoolpasjes. Er zijn inmiddels zo’n 150 handtekeningen van leerlingen 
verzameld die dit ondersteunen. 
De CD geeft aan dat er nu al veel overlast is in de buurt als gevolg van het rookbeleid. Ook is 
de vraag hoe leerlingen dan verzekert zijn. Daarnaast wordt de kans groot geacht dat een 
kleine groep leerlingen het wel eens zou kunnen gaan verpesten voor de rest. De buurt zou bij 
een eventuele invoering hiervan ook moeten worden ingelicht. 
De CD vraagt de leerlinggeleding met een uitgewerkt voorstel te komen met een plan van 
aanpak hoe dit te realiseren. Wellicht kan dan vervolgens worden overgegaan tot een 
proefperiode. 
 
 
7. Rondvraag  
Vanuit de ouderraad is er het verzoek om de vlaaienbijeenkomsten te herintroduceren. Dit 
houdt in dat er ongeveer 30 willekeurige ouders worden benaderd om een avond naar school te 
komen en onder het genot van een stuk vlaai samen met de CD van gedachten te wisselen. 
Wat gaat er goed op school en wat kan beter? 
Bij de start van komend schooljaar gaat de CD dit samen met de ouderraad organiseren. 
 
 
8. Sluiting  
21.00 uur 
 

 


