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Vergadering: MR06            Datum:  5 juli 2021 

Tijdstip:  

18.30-19.00 u. MR        Lokaal:  Technasium 

19.00-20.00 u. MR+DIR 

20.00-20.30 u. MR 

Aanwezig: Dhr. Hupperetz-Dhr. Mennen-Dhr. Sauren-Dhr. Smeets-Dhr. Ortmans-Dhr. Lipsch -Dhr. 
LeRoux-Dhr. Gadet-Mw. Schurgers-AnneLotte-Lotte- Mw. Opreij  
Afwezig: Dhr. Laeven (met kennisgeving) 
Gast: Timothy van der Linden 
 
Agendapunten 

Opening Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Introductie Karlijn Maar/Jos Gulpen, conrectoren 
m.i.v. schooljaar 21-22 

Karlijn en Jos stellen zich voor als 
resp. conrector vmbo/mavo en 
havo/vwo. Vanuit de MR veel succes 
in deze nieuwe functie! 

2 Notulen MR06 2020-2021 Akkoord met inh. opmerking over de 
bevorderingsrichtlijnen; maatwerk 
vrnml t.b.v. profielkeuze.  
Voorexamenklassen ivm pta’s is 
advies bindend. M.i.v. 21-22 
heterogene klassen onderbouw. Is 
de achterstand corona-gerelateerd 
of heeft dit andere oorzaken, is 
moeilijk inschatten.  

3 Data (P)MR vergadering 2021-2022 Worden middels een separaat 
document toegevoegd aan de 
uitnodiging voor de eerste MR 
vergadering op 27-9 a.s. 

 

Ter informatie Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Stavaza verbouwing Enkele besparingen moeten 
gerealiseerd worden, doen geen 
afbreuk aan onderwijs. Een relatief 
klein “gat” van 4 ton moet nog 
gedicht worden, RvT moet hier een 
uitspraak over doen en toestemming 
geven. De verbouwing wordt over 40 
jaar afgeschreven. Het CvB is nog in 
overleg met de Gemeente G/W ivm 
toekenning van de gelden voor 
onderhoud van het gebouw. Alles 
ligt in elk geval op schema, dit 
betekent starten in januari 2022, het 
geplande tijdsbestek als alles op 
schema blijft is 1,5 jaar. 

2 Covid-19 maatregelen 
- Heropening school 
- Bevordering 20-21 

Na evaluatie blijkt dat we redelijk 
goed door de afgelopen periode 
heen zijn gekomen. De 
examenresultaten zijn goed. 
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Maatregelen zijn over het algemeen 
prima nageleefd. De organisatie van 
de examinering is geruisloos 
verlopen. De geslaagden kunnen een 
mooie diplomering tegemoet zien. 
Als extraatje t.o.v. vorig jaar kunnen 
de leerlingen, na afloop, een drankje 
nuttigen in de aula. 

 

Ter Bespreking Bijlagen/ Opmerkingen 

 

Ter Instemming/ Ter advisering Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Formatiebegroting 2021-2022 
Realisatie tm mei 2021 

N.a.v. de goede aanmeldingen t.o.v. 
de prognose zijn er meer 
klassen=meer fte’s. Dit op basis van 
een schooljaar maar financiering is 
gebaseerd op een kalenderjaar. 
Begroting aangepast. Nu 3 personen 
schoolleiding + diverse wijzigingen 
binnen OOP. Er is een vraag over de 
realisatie t/m mei. Let op, een 
prognose is iets anders dan een 
begroting. Prognose kende een 
negatief resultaat, dat is inmiddels 
weggewerkt. Begrotingen prognose 
worden niet op hetzelfde moment 
gemaakt. Verschil zit hem in aantal 
aanmeldingen. 

2 MT structuur Sophianum Procedure is afgerond.  
2 conrectoren t.a.v. 
onderwijs/personeelsontwikkeling  
Karlijn Maar (vmbo/mavo) 
Jos Gulpen (havo/vwo). 
4 kolomcoördinatoren (rechtspos. 
docenten met taak) t.a.v. 
praktische dagelijkse gang van 
zaken. 
Roger Schrooders (vmbo) 
Fon Kistermann (mavo) 
Wesly Sauren (havo) 
Barry Hodiamont (vwo) 
De coördinatoren dienen ieder min. 
5 lessen (naar rato) te geven, zoveel 
mogelijk binnen de eigen kolom. 
Dit betekent een kleinere 
schoolleiding die meer beleidsmatig 
te werk gaat.  
Aan de expertgroepen wordt begin 
september invulling gegeven door 
de schoolleiding. 
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3 NPO gelden en activiteitenplan Het doel is: leervertragingen die 
door Covid zijn ontstaan weg te 
werken. N.a.v. een zgn menukaart 
met acties/interventies is een keuze 
gemaakt. Gelden komen niet van 
OC&W maar van min.van Financiën. 
Over alles moet verantwoording 
worden afgelegd. Zodra het 
gewenste niveau bereikt is stopt de 
financiering. Gehele bedrag wordt 
op de rekening van LVO gestort. 
Bestuur moet verantwoording 
afleggen, niet de school. Ca. 100 
volgscholen krijgen een auditor 
toegewezen i.v.m. controle. Het is 
dus nogal een operatie. Er wordt ook 
ingezet op sociaal-emotioneel 
functioneren. Binnen een periode 
van 2 jaar dienen je gestelde doelen 
gerealiseerd te zijn anders moet een 
deel van de subsidie terugbetaald 
worden. 

 

Rondvraag: 
*Per 1-8-2021 is er een vacature voor een ouder t.b.v. de oudergeleding van de GMR (per mail 
uitzetten onder de leden van de oudervereniging?) 
*Vanuit de oudergeleding is er een vraag over het reizen in het kader van de wetgeving OB. 
Voorstel om, per kolom, 2 reizen te organiseren en vervolgens te inventariseren hoe hierop 
gereageerd wordt->agenderen op volgende vergadering. 
*Rob Mennen neemt afscheid, met dank voor de samenwerking.  
*Timothy blijft deelnemen aan de MR in het schooljaar 21-22. Welkom! Het verzoek is aan hem en 
Anne-Lotte om een 3e kandidaat te werven. 
*Er is besloten om tijdens de laatste MR extern te eten (voor zover de maatregelen dit toelaten) en 
de voorliggende data dit op school te doen. 

 
 
 
 

 


