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Vergadering: MR01            Datum:  27 september 2021 

Tijdstip:  

18.00-18.30 u. MR        Lokaal:  Technasium 

18.30-20.00 u. MR+DIR 

20.00-20.30 u. MR 

Aanwezig: Dhr. Hupperetz-Dhr. Gulpen-Mw. Maar-Dhr. Sauren-Dhr. Smeets-Dhr. Ortmans-Dhr. 
Lipsch -Dhr. LeRoux-Dhr. Gadet-Dhr. Laeven-Mw. Opreij-A. Gerrickens-Mw. Schurgers 
Afwezig: T. van der Linden (zonder kennisgeving) 
 
Opmerking vooraf: om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen worden de rollen van Wesly 
en Wim tijdelijk gewisseld; Wesly VZ PMR en Wim VZ MR. 
 
Agendapunten 

Opening Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Notulen MR01 Akkoord 

 

Ter informatie Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Stavaza verbouwing Def. ontwerp is klaar. De raming valt hoger uit dan budget 
aangevraagd bij LVO. Er is een verzoek naar CvB gegaan voor 
uitbreiding budget met een onderliggende motivatie (o.a. de 
veel hogere kosten van materialen). Het huidige ontwerp met 
bijbehorend kostenplaatje is de bottom-line; er worden niet 
meer bezuinigingen doorgevoerd. De planning ligt nog op 
schema maar is afhankelijk van aanbesteding, levering van 
materialen etc. Enige speling is ingecalculeerd. Planning 
aanbesteding: nov/dec. Planning start: jan/febr.’22. 

2 Onderwijstijd 2020-2021 I.v.m. situatie roostermaker is overzicht OWT en verzuim nog 
niet geproduceerd. OWT is wel continu geregistreerd tijdens 
Corona. Karlijn geeft toelichting ivm flexuren, problematiek in 
de communicatie tussen het roosterprogramma en SOM. Het 
loopt nu, de 1e weken ging er helemaal niets. Er wordt gevraagd 
naar de tussenuren BB Havo-Vwo; is vakgebonden en enorme 
puzzel, complexe problematiek->voorkeur gaat naar, in 
combigroep, toch het vak kunnen aanbieden dan helemaal niet 
door te kleine groep. Alle vakken kunnen blijven aanbieden = 
kostprijs uit zich in het rooster. Bij een keuzebeperking van 
vakken zijn er andere consequenties.  Bij excessen wordt 
bekeken wat er gedaan kan worden. Er kan hierbij niet alleen 
op individ. niveau gekeken worden; elke individ. keuze heeft 
consequenties voor de rest van de groep. De oplossing: 
standaardpakketten gaan aanbieden=minder keuzeopties. 
Vraag oudergeleding: zijn er regels m.b.t. hoeveel uren een ll 
per dag aanwezig moet/mag zijn? 
Dit is niet vastgelegd maar gebonden aan schooleigen 
afspraken, dit kan wel vastgelegd worden in een 
leerlingenstatuut. 

3 Ziekteverzuim 2020-2021 Iets gedaald, net boven het gem. percentage binnen LVO.  

4 NPO-gelden Behoefte is geïnventariseerd op basis van OWK rapport BS bij 
brugklaslln en de eigen dossiers van lln leerjaar 2 t/m 6. Er 
wordt ondersteuning geboden: 
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-sociaal/emotioneel 
-studievaardigheden 
-mentorondersteuning 
-vakinhoudelijk i.s.m. externen 
Er zijn 2 nieuwe collega’s t.b.v. taal- en rekenondersteuning 
binnen alle 4 de kolommen. Een deel van de NPO-gelden is 
besteed aan het kamp van Vmbo/Mavo leerjaar 1+2. 

5 Wetswijziging vrijwillige OB Proef i.v.m. OB: Vmbo/Mavo kamp (betaalmoraal van ouders is 
bij vmbo vorig jaar gepeild). Indien niet iedereen betaalt, 
ondanks reminders en de optie tot gespreide betaling 
aanbieden, gaat het niet door. 
Havo/Vwo: proef stedenreis/Gardameer/uitwisseling, 
Eerst wordt de animo/betaalmoraal gepeild. Wat gebeurd er als 
een leerling niet mee wil? Er wordt dan een alternatief 
programma op school aangeboden, dit moet i.v.m. de 
onderwijstijd.  

 

Ter Bespreking Bijlagen/ Opmerkingen 

1 Kolomjaarverslagen 2020-
2021 

De 1e resultaten zijn zichtbaar in Vensters voor 
Verantwoording. 

2 Kolomjaarplannen 2021-
2022, incl. scholingsplan 

M.b.t. de doorstroom- en examenresultaten heeft school een 
goede prestatie neergezet. De lichting leerlingen uit de corona-
periode (zonder CE) hebben het prima gedaan, beter zelfs dan 
de lichting uit het voorgaande jaar. 

3 Formatierapportage 2020-
2021 

Wordt verplaatst naar MR02 

4 Formatieplan 2021-2022 Wordt verplaatst naar MR02 

 

Ter Instemming/ Ter advisering Bijlagen/ Opmerkingen 

1 PTA’s 2021-2022 Worden niet benoemd in de bevorderingsrichtlijnen. 
Toelichting J. Gulpen: bij Havo 4/5 is gekozen voor een 
evenwichtige verdeling, Vwo 4, aantal SE’s is minimaal. 
Mentoren gevraagd naar opinie: alle SE-cijfers tellen mee voor 
de overgang; niet bij alle vakken komt CE-stof terug in SE’s .  

2 Bevorderingsrichtlijnen 
2021-2022 

Zijn bij Havo 3 “strenger” dan bij Havo 2 en 4. Toelichting W. 
Sauren: 
Dit voorkomt problemen bij de overstap naar Havo 4, men 
wordt minder makkelijk “automatisch” bevorderd, de leerling is 
zo meer gemotiveerd. 

 

Rondvraag: 
 

- De roosters svp opnieuw agenderen voor MR02 
- W. Sauren gaat bespreken of de ouderavond(en) iets naar voren gehaald kan/kunnen 

worden 
 

 
 
 


