
  

  

  

  

 

MR- OVERLEG  
 

 
Vergaderdatum: Woensdag 4 november 2020, 19.00 uur 

 
Voorzitter: Bert Zeelen 

 
Vergaderplaats: Google- meet 

 
Notulist: Jos Verstappen 

 
Aanwezig: 

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

 
Afwezig:  

 
Björn Bonten (OP) en Jos Houben (OP) 

 
Actiepunten:  

 

 
1. De MR geeft instemming aan: schooljaarplan 2020-2021, onderwijstijd 2020-2021, schoolgids 

2020-2021, PTA’s 2020-2021 en lessentabel 2020-2021. 
2. De schoolleiding nodigt de leerling geleding uit om samen te kijken waar de knelpunten in het 

mondkapjesbeleid zitten.  
3. Schoolreizen worden bij het volgende overleg geagendeerd. 

 
 

1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom voor het eerste MR- overleg van het schooljaar 2020-2021.  
 

2. Notulen vorig overleg  
Na enkele aanpassingen zijn de notulen goedgekeurd en worden ze gepubliceerd op de 
website van school en verspreid onder het personeel. 

  
3. Mededelingen 

 Er is en woord van welkom aan Nick Roufs, de nieuwe adjunct-directeur en voormalig 
teamleider brugklas vmbo. Collega Benny Paumen heeft de voormalige functie van Nick 
inmiddels overgenomen.  



  

  

 
4. Corona- actualiteiten  

De leerlingen geven aan dat er door medeleerlingen niet altijd gehoor wordt gegeven aan de 
mondkapjesplicht. Vooral uit het zicht van de medewerkers worden ze vaak niet gedragen. 
Wanneer er een medewerker komt, worden de mondkapjes vaak snel weer opgezet om daarna 
weer te worden afgezet. Leerlingen vinden het moeilijk om elkaar hierop aan te spreken, zeker 
bij leerlingen die ze niet kennen. Ze vragen of er strenger kan worden gehandhaafd.  
De schoolleiding en de medewerkers geven aan dat er juist ook heel veel leerlingen zijn die wel 
een mondkapje dragen. Medewerkers spreken leerlingen er heel vaak op aan om het te dragen 
en vragen de leerlingen het mondkapje op te zetten bij het verlaten van het lokaal.  
Met ‘notoire niet- dragers’ wordt het gesprek aangegaan, zij kunnen ook een gedragsmelding in 
magister krijgen.  
Omdat de leerlingen meer inzicht kunnen geven worden ze komende week door de 
schoolleiding uitgenodigd om aan te geven waar de pijnpunten zitten. Zonder namen van 
leerlingen te noemen maar zodat er gericht kan worden gehandeld.  
   

a. Wat bij eventuele lockdown? 
Als school moeten we altijd voorbereid zijn om een mogelijk kabinetsbesluit op te volgen. 
Afhankelijk van wat de eventuele lockdown exact inhoudt, zal dan worden teruggegrepen op het 
scenario van 16 maart (volledig digitaal), het scenario van 2 juni (hybride: ’s morgens digitaal, ’s 
middags fysiek op school) of een combinatie van beide.  
Afgelopen week is er een ontwikkelmiddag voor de docenten geweest welke geheel in het teken 
heeft gestaan van het optimaliseren van het gebruik van Classroom en het arrangeren van 
digitale content. 

 
b. Onderwijsachterstanden 

Er is een verzoek gedaan bij alle secties of ze extra lessen of iets anders nodig hebben om 
achterstanden weg te werken. Er zijn hiervoor een subsidie voorhanden. Er zijn geen 
leerachterstanden geconstateerd die niet meer weg te werken zijn. 
Leerlingen geven aan dat ze voor hun gevoel mindere resultaten hebben gehaald in de 
afgelopen proefwerkweek, dat vorig schooljaar het leerritme en de motivatie zijn gedaald en dat 
de leerinhoud van de online-lessen wellicht minder goed beklijft.  
De schoolleiding geeft aan de onderwijsachterstanden nogmaals goed te willen monitoren. 
 

c. Eindexamens 2020- 2021 
De MR hoopt op meer tijd voor het volledig organiseren van de eindexamens. We zullen echter 
het kabinetsbesluit hierin moeten afwachten. 

 
d. Luchtkwaliteit    

Een extern bureau heeft vastgesteld dat de school voldoet aan het bouwbesluit en dat de 
luchtkwaliteit voldoende is.  
Met extra apparatuur blijven we CO2 metingen uitvoeren op school en voor het personeel zijn er 
actuele ventilatie-adviezen (de ramen moeten niet open als het buiten te koud is). Er wordt veel 
moeite gedaan om de luchtkwaliteit zo goed mogelijk te hebben. 
Er is een wet- in- wording over de ventilatie op scholen in Nederland.  
 



  

  

5. Schooljaarplan   
Het is momenteel niet de tijd voor eens koerswijziging in het schooljaarplan, de ingezette lijn 
wordt doorgezet. 
De school geeft aan enkele keren boven landelijk gemiddelde te willen scoren. Dit wordt 
gemonitord met behulp van de trendanalyse per vak en per leerweg.  
Om de overgang van de basisschool naar het Connect College te versterken worden binnen 
‘10-14 onderwijs’ de doorlopende leerlijnen bij meerdere vakken gewaarborgd middels overleg 
tussen docenten van het basisonderwijs en het Connect College.  
Verlenging van de brugklas houdt in dat er momenteel wordt onderzocht of het advies van 
groep 8 kan worden uitgesteld.  
De MR geeft instemming aan het schooljaarplan 2020- 2021. 

   
6. Onderwijstijd   

Dit technisch document is verplicht voor de onderwijsinspectie en roept verder geen vragen op. 
De MR geeft instemming aan de onderwijstijd 2020- 2021. 
  

7. Schoolgids  
De actuele versie staat reeds op de website en roept verder geen vragen op. 
De MR geeft instemming aan de schoolgids 2020- 2021. 

 
8. PTA’s   

Deze zijn tijdig ingeleverd bij de onderwijsinspectie (1 oktober) en staan op de website. In de 
bovenbouw bbl en kbl worden de weken in het PTA losgelaten.  
De achterliggende gedachten zijn het realiseren van een doorlopend PTA voor leerjaar 3 en 4 
en het afnemen van minder toetsen. Op de achtergrond is de door de afzonderlijke secties een 
weekplanning vastgelegd. Deze kan door technische beperkingen echter niet verwerkt worden 
in de online- pta’s op de website van school. Deze weekplanning moet zichtbaar zijn voor de 
leerlingen.  
De MR geeft instemming aan de PTA’s 2020- 2021. 

 
9. Lessentabel   

Er zijn geen andere veranderingen dan de vorig schooljaar afgesproken veranderingen. 
De MR geeft instemming aan de lessentabel 2020- 2021. 
  

10. Schoolreizen   
Er worden als gevolg van de coronamaatregelen voorlopig geen schoolreizen georganiseerd. 
Daar waar het verantwoord en mogelijk is, gaan eendaagse excursies wel door.  
Daarnaast is er een wet- in- wording betreffende kansengelijkheid. Deze kan invloed hebben op 
het voortbestaan van de schoolreizen. De uitvoering van de wet roept nu al veel vragen op 
alvorens hij 1 augustus 2021 in zou moeten gaan. 
In afwachting worden de schoolreizen de volgende keer weer geagendeerd. 
  



  

  

     
11. Rondvraag  

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag 
 

12. Sluiting  
21.00 uur 


