
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Dinsdag 4 december 2018, 19.00 uur 

 
Voorzitter: Jos Verstappen 

 
Vergaderplaats: Personeelskamer 

 
Notulist: Jos Houben 

 
Aanwezig: 

 
Bas Loete (leerling), Noa Mestrom (leerling), Nova Klok (leerling), David Hofstede 
(leerling), John Wolters (ouder), Hugo van Ool (ouder), Wim Barelds (ouder), Raymond 
Verjans (CD), Danny Hermans (CD), Wil Wolfs (OOP), Math Mestrom (OOP), Nicole 
Weckmann (OP), Jos Houben (OP), Daniëlle Leroi (OP), Richard Laurense (OP) en 
Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
Bert Zeelen (OP) en Jo Laumen (ouder) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. Het MR- reglement is vastgesteld.  
2. De MR geeft instemming aan het schooljaarplan 2018- 2019. 
3. De MR geeft instemming aan de onderwijstijd 2018- 2019. 
4. Het advies van de regionale vakantieregeling 2019- 2020 wordt overgenomen. 
5. De MR geeft instemming aan het nieuwe keuzebeleid wiskunde H/V met enkele 

toevoegingen.  
6. Bij de start van het schooljaar 2019- 2020 is het Connect College geheel rookvrij.  
7. Ouders en leerlingen kunnen een ingevuld vacatieformulier uiterlijk 19 december 2018 

inleveren bij de secretaris. 
 

 
 

1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het eerste MR- overleg van het schooljaar 2018/ 2019.  
 
 

2. Notulen 3 juli 2018 
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website 
van school en verspreid onder het personeel. 
 



  

  

 
3. Mededelingen 

 De planning van de proefwerkweek wordt besproken. 

 De wettelijke regelingen van het rekenexamen zijn (weer) veranderd. 

 Vanuit GT4 wordt door leerlingen gevraagd ook een proefwerkweek voor de 
herfstvakantie in te voeren, gelijk aan bovenbouw havo/ vwo. Nu hebben ze een 
lesweek met heel veel proefwerken. 

 Vier personeelsleden hebben deelgenomen aan een succesvolle MR- scholing. 
 

4. MR- reglement 
Het MR- reglement is geactualiseerd. Vanuit SOML is een format doorgestuurd.  
Artikel 20 is aangepast. 
Het MR- reglement is vastgesteld. 
 

5. Schooljaarplan 2018- 2019 
Er wordt voortgegaan op de ingeslagen weg. 
Er zijn geen aanvullingen/ opmerkingen. 
De MR geeft instemming aan het schooljaarplan 2018- 2019. 
 

6. Onderwijstijd 2018- 2019 
De verandering is dat er niet meer per schooljaar wordt gekeken. Er wordt naar het totaal 
gekeken.  
De MR geeft instemming aan de onderwijstijd 2018- 2019. 
     

7. Vakantieregeling 2019- 2020 
Het advies van de regionale vakantieregeling 2019- 2020 wordt overgenomen. 
 

8. Financiën  
De begroting van 2018 is op de vervangingskosten na gerealiseerd. De vervangingskosten zijn 
erg hoog. Dit is niet alleen op het Connect College maar ook landelijk en binnen SOML als 
geheel het geval.  
 

9. Keuzebeleid wiskunde H/V 
Veel leerlingen op havo/ vwo kiezen wiskunde B en moeten later terugkomen op deze 
beslissing. Voorstel is een bindend advies bij een onvoldoende voor wiskunde A, B en C. 
De MR voegt hieraan toe dat de vakdocent duidelijke uitleg over de verschillende 
wiskundevakken gedurende het schooljaar en terugkoppeling kan geven op het advies.  
Er komt een voorlopig advies rond kerst.  
De decaan geeft voorlichting over de keuzemogelijkheden bij ons op school en bij een 
vervolgopleiding. 
De MR geeft instemming aan het nieuwe keuzebeleid wiskunde H/V met bovenstaande 
toevoegingen.  



  

  

 
10. Rookbeleid 

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle schoolterreinen wettelijk geheel rookvrij zijn.  
SOML is voornemens dit eerder te realiseren en uit te breiden met alle vormen van elektrisch 
roken.  
In overleg wordt afgesproken het Connect College bij de start van het schooljaar 2019- 2020 
geheel rookvrij te hebben. 
 

11. Vacatieregeling 
Ouders en leerlingen kunnen een ingevuld vacatieformulier uiterlijk 19 december 2018 inleveren 
bij de secretaris. Nieuwe leden moeten tevens een kopie van de ID- kaart/ paspoort toevoegen.  
 

12. Rondvraag 

 De keuzemogelijkheden voor het vmbo worden geactualiseerd op de website. 

 De datum van het galabal moet spoedig worden vastgesteld. Helaas brengt de nieuwe 
privacywet veel beperking met zich mee op het gebied van delen van fotomateriaal namens 
school. 

    
13. Sluiting 

20.55 uur 
 
 
 


