
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Dinsdag 3 juli 2018, 18.30 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Secretaris: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Bas Loete (leerling), Noa Mestrom (leerling), Jason Aldenzee (leerling), Nova Klok 
(leerling), Alison Aben (leerling), John Wolters (ouder), Hugo van Ool (ouder), Jo 
Laumen (ouder), Raymond Verjans (CD), Danny Hermans (CD), Math Mestrom (OOP), 
John Dircks (OP), Bert Zeelen (OP), Nicole Weckmann (OP), Jos Houben (OP), 
Richard Laurense (OP) en Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
Wil Wolfs (OOP), Wim Barelds (ouder) en David Hofstede (leerling) 

 
Actiepunten:  

 

 
 

 
 
     1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het derde MR- overleg van het schooljaar 2017/ 2018.  

 
 

1. Notulen 15 maart 2018   
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website 
van school en verspreid onder het personeel. 

 
 

2. Mededelingen  
a. MR- verkiezingen 
Er zijn 326 stemmen uitgebracht op 9 kandidaten met als resultaat de benoeming 
van Noa Mestrom en Bas Loete. Noa en Bas, gefeliciteerd en welkom! 
b. MR- scholing 
Vanuit het personeel hebben zich reeds 4 personen aangemeld voor de MR- 
basiscursus. Vanuit de ouders geeft Jo Laumen zich bij dezen nog op. 

 
 
 



  

  

3. Aanmeldingen 2018- 2019 
De prognose en de huidige aanmeldingen liggen dicht bij elkaar. 
Enkele leerlingen zijn niet aangenomen en zijn doorverwezen naar het speciaal onderwijs. 
 

 
4. Evaluatie open dag/ week   

De open dag en de open week zijn goed verlopen. Verspreid over de dag is er constante inloop 
geweest en er heerste een plezierige sfeer. Opvallend is dat er steeds meer leerlingen uit groep 
7 de open dag bezoeken.  

 
5. Eindexamenresultaten 

De resultaten zijn vergelijkbaar met afgelopen jaren, wederom goed. Uiteraard blijft er altijd 
ruimte voor verbetering. 

 
    

6. Begroting 2018   
Voor 2018 is een tekort van €80.000,- begroot. Na een half jaar is er minder uitgegeven dan 
begroot. Er is frictie opgenomen in de begroting, deze is grotendeels opgelost. Daartegenover 
staat dat de kosten voor vervanging langdurig ziekteverzuim hoger zijn dan begroot. 
Vervangingskosten zijn vaak erg hoog (vaak via dure uitzendbureaus), zeker bij schaarste.  
Voor 2019 is de verwachting zwarte cijfers te kunnen schrijven. 
 

 
7. Schoolgids 2018- 2019    

Het concept is nog niet klaar, de schoolgids wordt zodoende bij het volgende overleg 
geagendeerd. 
Er zijn weinig veranderingen. De AVG, de nieuwe privacywet, is toegevoegd. In het begin van 
elk schooljaar wordt aan ouders toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal. Bij 
verschillende onderdelen kan men wel of geen toestemming geven.  

 
 

8. Evaluatie schooljaarplan 2017- 2018/ concept schooljaarplan 2018- 2019  
Er wordt een vervolg gegeven aan de ingeslagen weg waarbij persoonlijk leren en ‘de goede 
les’ centraal staan. 
Komend schooljaar wordt, na een gedegen voorbereiding, gestart met 20- 80 learning op 4 
havo en 4 vwo. Leerlingen zullen vier dagen per week reguliere lessen volgen en op donderdag 
meer praktische projecten volgen gericht op het opzetten van een eigen bedrijf. 
Op 1 bbl, 1 kbl en 4 vwo start tevens een pilot waarbij elke leerling de beschikking krijgt over 
een persoonlijk device, een chromebook. Dit is een aanvulling op de boeken waarbij het streven 
is minder boeken en meer eigen materiaal te gaan gebruiken. Het chromebook vergroot de 
mogelijkheden. De wifi en overige ict- infrastructuur wordt aangepast. De chromebooks worden 
verzekerd via school. 

 
 



  

  

9. Vacatieregeling         
De declaratieformulieren worden uitgedeeld. Wanneer reeds eerder een kopie van het ID- 
bewijs is ingeleverd, is dat niet nogmaals nodig. 
Ze kunnen worden ingeleverd bij Jos Verstappen, uiterlijk vrijdag 6 juli 2018, 12.00 uur. 

 
 

10. Rondvraag  

 Als leerlingen van het schoolplein af gaan tijdens schooltijd zijn ze niet verzekerd via de 
verzekering van de school. Dan geldt de eigen WA- verzekering.  

 Bij het bekendmaken van de uitslag van de leerlingenvekiezingen voor de MR zijn bij 
alle kandidaten het aantal stemmen vermeld om een compleet overzicht te hebben. 

 Alison en Jason spreken met mooie woorden hun dank uit aan de MR. Na veel geleerd 
te hebben, nemen ze beiden na 3 jaar afscheid. 

 De voorzitter spreekt namens de MR een woord van dank uit aan de aftredende leden: 
Alison, Jason en John. 

 Er wordt afgesloten met een gezellig gezamenlijk eten.  
 
 

11. Sluiting  
 
19.15 uu



  

  

 


