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Notulen vergadering 1415MR05  1 juni 2015  19.00 – 20.30 uur 

Aanwezig: Dhr. R. Andriessen, Mw. M. Bouts, Dhr. P. Groos (vz. CeDi), Dhr. Hupperetz 
(locatiedirecteur, HUH), Dhr. R. Schrooders, Dhr. Smeets, Dhr. W. Sauren, Dhr. A. Meij 
(CeDi), Dhr. R. Le Roux, Mej. M. Klein 
 
Afwezig: Mej. V. Andriessen, Dhr. R. Le Roux,  Mw. E. Saris (mkg), Mej. M. Klein, Dhr. B. 
Penders, Dhr. F. Lardinois, Dhr. P. Moraal 
 

 

01. Opening 

Voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

Voorzitter voegt het formatieplan toe aan de agenda. 

Daarnaast staat er een fout in de agenda: Inspectiebezoek MAVO/VMBO dient MAVO/VWO 

te zijn. 

 

02. Ter instemming 

1 Verslag 1415MR04 Geen opmerkingen  

 

03. Ter bespreking 

1 Ouderbijdrage 2015-2016 De ouderbijdrage voor komend schooljaar ligt in het 

verlengde van vorig jaar. Het solidariteitspakket wordt 

goedkoper en de kosten voor de individuele posten worden 

duidelijker aangegeven.  

De inning van de ouderbijdrage zal via WIS COLLECT 

(gekoppeld aan Magister) verlopen. Ouders krijgen een e-

mail met een link, waarbij ze de keuze kunnen aangeven en 

betalen. 

Deze opzet wordt 22 juni 2015 met de oudervereniging 

besproken. 

2 Bevorderingsrichtlijnen 

Technasiumstroom leerjaar 3 

HUH geeft een toelichting op de bevorderingsrichtlijnen. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van enkele collega’s uit 

de VWO kolom zijn enkele tekstuele aanpassingen gemaakt. 

Dit aangepaste voorstel is tijdens de MR besproken. 

Dhr. Groos gaf aan dat de regel “maximaal twee keer een 

zes” verwarrend kon zijn. Dit wordt aangepast naar 

“maximaal voor twee vakken een 6”.  
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04. Ter informatie 

1 Formatieplan -De 5,09 fte schoonmaak wordt uit materieel budget 

afgedekt. Deze is wel meegenomen in de 25,55 fte OOP. 

-Alle mensen die niet meer mobiel zijn, zijn hiervan op de 

hoogte. 

2 Stavaza unilocatie Begin juli is er een afspraak met de wethouder. 

3 Transitieplan Er is nog geen transitieplan vanuit LVO. 1 augustus is dan ook 

niet haalbaar. We zullen moeten wachten op het 

transitieplan vanuit LVO. In de eerste vergadering na de 

zomervakantie zetten we dit weer op de agenda. 

4  Lesuren LO Een personeelslid LO heeft aangegeven dat er te weinig uren 
LO op de HAVO worden gegeven. 
Toelichting HUH: We voldoen aan de eisen en zitten hier 
bijvoorbeeld in het examenjaar ruim boven. 
MR brengt desbetreffende docent hiervan op de hoogte. 

5 Stavaza ICT Newbase en al het materiaal is uitgerold. 
Ruben Andriessen: Op het studieplein zijn vaste pc’s 
weggehaald en er zijn laptopaansluitingen. Dit zorgt voor 
minder werkplekken voor leerlingen die geen laptop (bij zich) 
hebben. Leerlingen vinden dit jammer.  
Dhr. Groos licht toe dat de oude pc’s niet meer bruikbaar 
waren. In de toekomst zal hier naar gekeken worden. 
Voorzitter MR: ICT punt voorlopig van de agenda af. 

6 Functiemix Momenteel wordt een nieuwe berekening gemaakt om de 
huidige stand van zaken op te maken. Hierna wordt dit 
bekeken. 
Voor 1 oktober 2015 dienen de nog in te vullen LC/LD’s te zijn 
toegekend.  

7 Rapporten Inspectie MAVO/VWO De rapporten(digitaal) zullen naar de MR worden gestuurd. 
De actiepunten zullen in de jaarplannen van de teams 
komen. Deze zullen tegen het einde van het schooljaar 
beschikbaar zijn. 
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04. Ter advisering 

1 Vakantieregeling 2015-2016 Geen opmerkingen. 
Positief advies van de MR. 

 

 

05. Rondvraag 

RLR: Graag zouden wij een overzicht ratio leerlingen-docent over een aantal jaren willen 
ontvangen. 
 

 

 

Eerstvolgende mr-vergaderingen: 

Maandag 13 juli 2015 
 
 

 
 


