
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Woensdag 20 mei 2020, 19.00 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Google- meet 

 
Notulist: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

 
Noa Mestrom (leerling), Kayleigh Diepstraten (leerling), Milou Beenders (leerling), Mike 
Damen (leerling), Evelyn Beenders (ouder), Ronald Dijke (ouder), Raymond Verjans 
(CD), Bert Zeelen (OP), Jos Houben (OP), Richard Laurense (OP), Björn Bonten (OP), 
Nicole Weckmann (OP), Jo Laumen (ouder) John Wolters (ouder), Math Mestrom 
(OOP) en Jos Verstappen (OP) 

 
Afwezig:  

 
Daniëlle Leroi (OP) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. De MR geeft instemming aan beide voorgestelde wijzigingen in de lessentabel 2020- 2021. 

 
 

1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het vijfde MR- overleg van het schooljaar 2019-2020. 
Er is een speciaal woord van welkom voor Björn Bonten die namens het personeel met ingang 
van komend schooljaar plaats zal nemen in de MR. 
 

2. Notulen 18 maart 2020  
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website 
van school en verspreid onder het personeel. 
 

3. Datum volgende overleg vaststellen 
Het volgende MR- overleg is gepland op woensdag 1 juli 2020, aanvang 19.00 uur. 

 
4. Mededelingen  

Er zijn geen mededelingen. 



  

  

 
5. Wijzigingen PTA 2019- 2020  

De sectieleiders geven de wijzigingen in het PTA van dit schooljaar door aan de teamleiders. 
De teamleiders beoordelen de wijzigingen en houden deze bij in een centraal bestand.  
Dit bestand wordt tijdens de vergadering gedeeld met de MR en doorgenomen.  
Sommige toetsen zijn formatief geworden, ze tellen niet mee maar de vorderingen van de 
leerlingen worden wel gemeten. 
Voor de zomervakantie wordt het definitieve bestand met alle wijzigingen gedeeld met de MR 
en de onderwijsinspectie.  

 
6. Overgangsregelingen 2019- 2020  

Leerlingen die op afwijzen staan worden nu automatisch besproken. In deze tijd wordt 
leerlingen graag een extra kans geboden. 
Vandaag zijn alle leerlingen voorzien van een bevorderingsadvies. Dit advies wordt op het einde 
van het schooljaar omgezet in een bevorderingsresultaat. In de komende periode is er dus nog 
weldegelijk de kans om een negatief bevorderingsadvies om te buigen naar een positief 
bevorderingsresultaat.  
 

7. Concept lessentabel 2020- 2021  
De schoolleiding komt met een tweetal voorstellen vanuit de teams om de lessentabel komend 
schooljaar aan te passen: 

 Invoeren van 1 lesuur drama per week voor 1 vmbo bbl. De lessen zijn voornamelijk 
bedoeld voor het trainen van sociale en emotionele vaardigheden en worden reeds 
gegeven op 1 vmbo kbl. 

 Invoeren van een tweede mentorles per week voor 3 vmbo gt. Klas 1 en 2 vmbo gt 
hebben reeds 2 mentoruren per week en in het derde leerjaar zijn er veel mbo- 
voorbereidingen tijdens de mentorlessen. 

De MR geeft instemming aan beide voorgestelde wijzigingen in de lessentabel 2020- 2021. 
 

8. Schoolreizen  
In de afgelopen activiteitenweek heeft een aantal schoolreizen geen doorgang kunnen vinden 
(Berlijn, Engeland, Rome, Gardameer). Ook in de komende periode blijven schoolreizen erg 
onzeker (Barcelona). De schoolleiding twijfelt momenteel over uitstel van de reizen of het 
geheel annuleren van de reizen. 
Er is een gedachtewisseling over de verschillende mogelijkheden. Als mogelijke oplossing komt 
naar voren om de reizen definitief te annuleren en ouders facultatief een annuleringsbijdrage 
van 10% te vragen. Het is goed dit ook te bespreken met de ouderraad. Belangrijk is voor de 
zomervakantie voor duidelijkheid te zorgen. 



  

  

 
9. MR- verkiezingen 

De PMR- verkiezingen zijn inmiddels afgerond. Math (OOP), Bert (OP) en Nicole (OP) zijn 
herkozen en Björn (OP) komt ons als nieuw lid versterken vanaf komend schooljaar. 
Gefeliciteerd namens de MR. 
Binnen de leerlingengeleding zijn er geen aflopende termijnen of eindexamenkandidaten. 
Binnen de oudergeleding verlopen op het einde van het schooljaar de termijnen van John en 
Jo. Beide ouders stellen zich herkiesbaar. 
De secretaris zal op korte termijn ouderverkiezingen organiseren.  

   
10. Rondvraag  

 Er zijn op nationaal niveau regels afgesproken over het gebruik van het OV door 
leerlingen als de scholen op 2 juni weer open gaan. Op het Connect College maken 
nauwelijks leerlingen gebruik van het OV. Geen verdere actie noodzakelijk. en speelt dit 
nauwelijks. 

 De conceptbrief over de heropening van de school is gedeeld met de MR. Deze brief 
wordt nog verder geconcretiseerd alvorens hij met alle ouders wordt gedeeld. Het 
belang van goede communicatie wordt nogmaals benadrukt. 

 Op school is er een eigen, interne, schoonmaakdienst en een externe. De interne wordt 
bij het opengaan van de scholen ingezet voor het schoonhouden van toiletten, 
trapleuningen en dergelijke. 

 Voor dit schooljaar zijn er geen gescheiden pauzetijden omdat niet alle leerlingen 
tegelijk in het gebouw zijn.  

 Op verzoek kan de mediatheek geopend worden. 
 

11. Sluiting  
20.25 uur  


