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Notulen vergadering 1819 MR  maandag 24-06-2019 18.00 – 20.00 uur 

 

Aanwezig: dhr. Hupperetz – dhr. Mennen - dhr. Schrooders –– dhr. Smeets – dhr. Ortmans –

– mevr. Opreij – dhr. Laeven – dhr. Gadet – Laura Gadet 

Afwezig: mevr. Mommer, dhr. Hausmans, Naomi Pieters, dhr. Sauren mevr. Schurgers, 

Jesper Croonen 

 

01. Opening 

1 Notulen MR06 Geen opmerkingen 

 

02. Ter informatie 

1 Stavaza ziekteverzuim Geen cijfers beschikbaar. Verzuim niet 

toegenomen aldus dhr. Hupperetz.  

2 Stavaza verbouwing  In week 27 vindt er op initiatief van Hendrik Pot, 

lid cvb, een gesprek plaats waarin de stand van 

zaken wordt besproken/toegelicht. Fank Schins 

zal in het kader van dossieroverdracht ook 

aanschuiven. Er wordt nog steeds ingezet op het 

volledige scenario.   

3 Stavaza reorganisatie lvo Bijeenkomst met concrete informatie vindt plaats 

op dinsdag 25 juni 2019. Op dit moment geen 

nieuwe informatie beschikbaar behalve dat de 

VFI’s op de scholen werkzaam blijven maar direct 

vanuit Sittard worden aangestuurd.  

4 Stavaza inspectiebezoek Inspectie verricht effectmetingen door bij 

leerlingen te polsen of ze iets van het nieuwe 

beleid merken. Een aantal leerlingen hebben daar 

negatieve opmerkingen gemaakt die nu door de 

inspectie worden gebruikt om aan te geven dat er 

nog veel werk moet worden verzet. Dhr 

Hupperetz zelf is positief gestemd over de 

veranderingen binnen de mix en de inzet van de 

teamleden in deze kolom.  

5 Uitslagen 1e tijdvak VWO 91%, Havo 80%, Mavo 91%, Kader 88% en 

Basis 93%. Ruim boven landelijk gemiddelde. 

Verwachting richting tweede tijdvak is dat alle 

kolommen boven de 90% zullen scoren.  

6 Eerste uitkomsten interne review School heeft eigen inspectieronde gehouden. Er 

zijn docenten getraind in het bekijken van lessen, 
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er zijn ouders en leerlingen geinterviewd. 

Bevindingen worden op 2 juli 2019 gepresenteerd 

binnen de teams.  

7 Voorlopige jaaragenda Agenda verspreid. 11e van de 11e wordt niet als 

een ideale vergaderdatum gezien. Verder geen 

opmerkingen.  

 

03. Ter bespreking 

1 Toetsbeleid Er wordt opgemerkt of er bij de resultaten in 

Magister geen klassengemiddelde kan worden 

toegevoegd zodat ouders een referentiekader 

hebben.  

2 Schoolplan 2019-2024 Doorgeschoven naar volgende vergadering. 

3 PTA’s 2019-2020 Doorgeschoven naar volgende vergadering. 

4 Scholingsplan Scholingsplan wordt aangepast van plan per 

schooljaar naar meerjarenplan waarbij bij de start 

van het nieuwe schooljaar telkens de individuele 

scholing wordt aangevuld.  

 

04. Ter instemming 

Ter Instemming Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Formatieplan Akkoord 

2 Ouderbijdrage Akkoord 

3 Lessentabellen havo Akkoord 

4 Bevorderingsrichtlijnen havo Akkoord. Bij leerjaar 3 is de 6,0 
gemiddeld niet toegevoegd.  

5 Lessentabellen mavo-XL Akkoord 

6 Bevorderingsrichtlijnen mavo-XL Akkoord 

7  Bevorderingsrichtlijnen vwo Akkoord 

 

NB, bij de bevorderingsrichtlijnen van de mix wordt opgemerkt dat er geen eenduidigheid is 

en dat de cijfers nog eens onder de loep moeten worden genomen.  

 

05. Rondvraag 
 
Dhr Hupperetz bedankt MR-leden voor constructieve samenwering. Staat tevens stil bij het vertrek 
van voorzitter Roger Schrooders. Complimenteert Roger met de manier waarop hij jaren lang zijn rol 
als voorzitter heeft uitgevoerd.  
 
Er wordt gevraagd of de inzagetijd verhoogd kan worden na de toetsweek.  
 
Er wordt gevraagd waarom onze leerlingen 8 in plaats van 7 weken zomervakantie hebben, terwijl er 
behoorlijke piekmomenten gedurende het schooljaar ervaren worden door leerlingen. Dhr 
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Hupperetz licht toe dat wij werken met een uitloopweek en een studieweek voor docenten. Dit 
voorkomt dat we gedurende het schooljaar volledige studiedagen moeten inroosteren.  
 
 

Eerstvolgende mr-vergadering: 
 
 
Maandag 16-09-2019 
 


