
MR- OVERLEG

Vergaderdatum: Woensdag 1 juli 2020, 20.00 uur Voorzitter: Bert Zeelen

Vergaderplaats: Google- meet Notulist: Jos Verstappen

Aanwezig: Paul Slegers (CvB), Milou Beenders (leerling), Mike Damen (leerling), Kayleigh
Diepstraten (leerling), Noa Mestrom (leerling), Ronald Dijke (ouder), Jo Laumen
(ouder), Raymond Verjans (CD), Björn Bonten (OP), Jos Houben (OP), Richard
Laurense (OP), Daniëlle Leroi (OP), Jos Verstappen (OP), Nicole Weckmann (OP) en
Bert Zeelen (OP),

Afwezig: Evelyn Beenders (ouder), John Wolters (ouder) en Math Mestrom (OOP)

Actiepunten:

1. De MR geeft instemming aan de ouderbijdrage 2020- 2021.
2. De MR geeft instemming aan de jaaragenda 2020- 2021.

1. Opening
De voorzitter heet eenieder welkom voor het zesde MR- overleg van het schooljaar 2019-2020.

2. Notulen 20 mei 2020
Na enkele aanpassing zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de website
van school en verspreid onder het personeel.



3. Mededelingen
 Ouders en leerlingen uit de MR kunnen tot en met maandag 6 juli 2020 het

ingevulde vacatieformulier inleveren bij de secretaris.
 Vanaf 1 augustus mogen de scholen weer volledig open. Leerlingen hoeven

onderling dan geen 1,5 meter afstand meer te houden.
 Een woord van dank richting ouders en leerlingen voor de grote respons op en de

uitkomsten van de door SOML uitgezette enquête over het onderwijs in coronatijden.
 Middels een webinar en een enquête zijn ook terugkoppelingen vanuit het personeel

verzameld.
 Een aantal schoolreizen hebben we helaas definitief moeten annuleren, ouders

krijgen hun betaalde bijdrage terug. Daarnaast zijn 2 schoolreizen uitgesteld, hier
wordt de bijdrage van de ouders geparkeerd.

 Deze week wordt gestart met de realisatie van de nieuwe hoofdingang. Streven is
voltooiing voor de bouwvakantie.

4. Invulling managementteam
Op verzoek van Paul Slegers, lid van het College van Bestuur, is de invulling van het
managementteam geagendeerd.
Afgelopen schooljaar is directeur Danny Hermans gedetacheerd naar zusterschool St. Ursula.
Op het Connect College zijn de taken van Danny toen verdeeld over de directeur, teamleiders
en docenten. Er is hard gewerkt en er zijn veel successen geboekt. Nu is besloten dat Danny
definitief het Connect College gaat verlaten.
Voorstel van het CvB is de vacante positie van Danny in te vullen met een adjunct- directeur.
Teamleiders en docenten hebben de portefeuilles van de mogelijk toekomstige adjunct-
directeur echter zo goed ingevuld, dat het de vraag is of we dit weer terug moeten draaien.
Bijkomende effecten van de huidige constructie zijn dat er meer ontwikkelingsmogelijkheden
zijn voor de teamleiders. Doordat docenten klussen van teamleiders overnemen zijn er ook
weer meer ontwikkelingsmogelijkheden voor docenten. Doordat docenten deze klussen
overnemen is er ook weer meer ruimte voor jonge tijdelijke collega’s.
De MR spreekt haar voorkeur uit voor de huidige constructie waarbij mensen in hun kracht
worden gezet en er veel ontwikkelingsperspectief is. Dit sluit bovendien goed aan bij de
uitkomsten van het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Gezien de werkdruk is van belang
het aantal directie fte’s niet te verkleinen.

5. Stand van zaken huidige onderwijs en opstart komend schooljaar
Middels een SOML- brede enquête hebben ouders en leerlingen terugkoppeling gegeven aan
de school over het onderwijs tijdens coronatijden. Personeelsleden hebben dit via een webinar
en een enquête gedaan. Wat goed ging tijdens het onderwijs op afstand kan worden
meegenomen naar de toekomst.
De resultaten zijn op niveau gebleven, de doorstroom is goed en er zijn prima
eindexamenresultaten geboekt.
Maandag 24 augustus 2020 kan het nieuwe schooljaar weer als ‘vanouds’ beginnen.



6. Begroting 2020/ marap
We lopen financieel in de pas, er zijn geen bijzonderheden.

7. Examenresultaten
De examenresultaten zijn uitstekend. Vandaag zijn de eerste diploma- uitreikingen geweest. In
kleine, korte, intieme sessies worden de diploma’s op een waardige manier uitgereikt.

8. Schoolgids 2020- 201
De schoolgids is bijna klaar en zal op korte termijn digitaal ter instemming worden aangeboden.

9. Ouderbijdrage 2020- 2021
De uitgaven zijn structureel hoger dan de hoogte van de ouderbijdrage. Bovendien kunnen
sommige ouders de ouderbijdrage niet betalen en is er een groep ouders die principieel de
ouderbijdrage niet wil betalen.
Om het verschil tussen uitgaven en inkomsten dichter bij elkaar te brengen is de directie
voornemens de ouderbijdrage te verhogen van €90,- naar €100,-.
De MR geeft instemming aan de verhoging van de ouderbijdrage.
Daarnaast worden ouders die de ouderbijdrage niet betalen, extra administratiekosten in
rekening gebracht bij het deelnemen aan schoolreizen. Zonder leerlingen uit te sluiten van
schoolreizen. Als ouders het niet kunnen betalen, helpt Stichting Leergeld.
Ouders krijgen 15% korting op de ouderbijdrage (2019-2020) wegens niet genoten service
tijdens het sluiten van de scholen. Dit is SOML- breed besloten.

10. Jaaragenda 2020- 2021
De vakanties zijn gepland conform regionale afspraken. Hieraan toegevoegd zijn de
ontwikkeldagen en de per school te plannen vrije dagen.
Er zijn geen bijzonderheden.
De MR geeft instemming aan de jaaragenda 2020- 2021.

11. Wijzigingen PTA 2019- 2020
Er is reeds instemming gegeven aan het proces tot wijzigen van het PTA. Uit het resultaat blijkt
dat er weinig wijzigingen zijn.

12. Organisatieontwikkeling
De organisatieontwikkeling is gekoppeld aan de toekomstige invulling van de
managementstructuur en is een voorloper van het komende schoolplan.
Er wordt uitgegaan van een cultuurverandering richting Appreciative Inquiry waarbij de talenten
van mensen centraal staan. Deze talenten herkennen, erkennen, benutten en belonen is het
devies zodat de juiste mensen op de juiste plek komen.
Daarnaast wordt uitgegaan van Deep Democracy waarbij de meningen van de minderheid
worden meegenomen in de besluitvorming zodat de onderstroming geminimaliseerd wordt.



13. MR- verkiezingen
Omdat er zich geen nieuwe kandidaten hebben gemeld komen er geen ouderverkiezingen. Jo
Laumen en John Wolters zijn zodoende herbenoemd voor een periode van 3 schooljaren.

14. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

15. Sluiting
21.15 uur


